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Reunió amb força temes pendents: 
 
- ABP Esplugues

 

, pendents encara del trasllat de l'ARRO a les dependències de l'aeroport i a l'espera 
d'aquest trasllat per distribuir millor l'espai i les condicions pels serveis, esperem que no es trigui massa 
més. S'ha parlat de la problemàtica amb el tema dels canvis de servei i el malestar que crea. 

- ABP Vilafranca
 - 

, manquen força millores en general  
zona ACD

 - 

,  es van entregar 4 cadires, s'instal·larà una porta corredissa i s'intervindrà amb el 
 problema dels mosquits. 

Emmagatzematge substàncies

 - es faran les millores en els lavabos amb rajoles caigudes i, en una zona de l'abp, es col·locaran 
 perfils al terra que marquin el desnivell. 

, hi ha un comandament que s'està encarregant d'agilitzar els 
 contactes amb els jutjats per a la destrucció pel gran volum de material.  

 - s'ha instal·lat una caldera elèctrica nova 
 
- St. Sadurní

 

, pendent les obres d'ampliació dels vestidors femenins, es farà una distribució per mantenir 
un locutori/ressenya per l'ACD. 

- 
 - millora de la coberta de Sant Feliu i els seus embornals  

Millores a diferents edificis 

 - càmeres a l'ABP Hospitalet, s'està treballant per fer el canvi d'analògiques a digitals 
 - càmeres a El Prat, es preveu el canvi cap a finals d'any 
 
Respecte a les plagues es fan intervencions periòdiques de neteja a part dels diferents insectocutors que 
haurien d'haver a diferents zones com les ACD. 
 
Pel que fa a les mancances o problemàtiques en els diferents edificis de la regió es demana que es facin 
les peticions pertinents als serveis d'administració respectives perquè constin i es pugui intervenir
 

. 

En quant a la manca d'efectius s'està pendent de la resolució del concurs i els diferents oferiments així 
com dels efectius que acaben pràctiques per tenir la realitat de com quedaran els serveis. 
 

 

S'ha parlat de la Sala regional on aquesta manca d'efectius està provocant una càrrega de treball i 
pressió afegida que fa que els operadors intervinguin amb més estrés  

També s'ha tractat la mancança de comandaments, com sergents i sots, i el que comporta a l'hora de tenir 
caps de torn i les responsabilitats adquirides per la resta d'efectius, com els caporals i agents, en el dia a 
dia.  

 
Catalunya, a 21 d'octubre de 2022 
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