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SPC      CAT   SME 

 

RESUM DE LA REUNIÓ RPTE DEL DIA 
08/09/2020 

 
Us fem un resum de la reunió sindical amb els caps de la regió i el representant 
d’administració. 
 
.- Hem preguntat pel futur del sector Móra de trànsit: Ens manifesten que no està a les 
seves mans i que no en saben res, tant de bo hi hagués continuïtat. 
 
.- Hem preguntat per la gratificació per als moss@s pel seu treball en primera línia en la 
lluita contra el Covid-19: No en saben res. 
 
.- Vehicles:  
Ens manifesten que abans de finals d’any arriben, no recordem les vegades que 
l’administració ens ha donat la mateixa resposta. A veure .... 
 
.- Persones vulnerables davant la Covid-19:  
Ve donat per la regió sanitària. 
 
.- Referent a la calor insuportable que fa als vestidors de l’ABP Tortosa, ens manifesten 
que ho han passat a ESTRUCTURES i estan pendents de resposta. 
 
.- Pel que fa a les felicitacions. Ens manifesten que no es publiquen per demanda de la 
gent proposada i que ja han estat informades les persones que seran felicitades, però les 
condecoracions estan a l’espera de si es fa algun acte. 
 
.- A hores d’ara, desconeixen si els agents en pràctiques es quedaran o si pujarà o baixarà 
el nombre d’agents en pràctiques a la regió. 
 
.- La flexibilitat horària, en cas que t’enviïn el fill a casa, per part del centre educatiu, per 
prevenció de la covid-19, serà negociada amb el cap de la destinació. 
 
.- Els problemes de climatització de la comissaria de l’Ametlla, també els han passat a 
ESTRUCTURES, o sigui, un desastre. 
 
.- Referent a les peticions de roba: qualsevol empresa dona vestuari als seus treballadors, 
doncs l’administració ens respon que no hi ha estoc en lloc! De ben segur que això també 
arribarà a ESTRUCTURES. 
 

Propera reunió regional, per al desembre, podeu enviar qualsevol informació via correu 
electrònic o per whatsapp 
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