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REUNIÓ REGIÓ METRO-SUD 15-02-2016 

 

PORTA ACCÉS MARTORELL 

USPAC denuncia que la porta principal és una porta dissenyada per ser “sortida 

d’emergència” i no aporta seguretat a l’edifici perquè sempre es trenca i es pot obrir 

amb certa facilitat des de l’exterior. 

S’ha aprovat canviar la porta sencera, però no es farà fins al 2017, fins 

llavors, es repararà les vegades que calgui. 

 

VIDRES DESPATXOS PLANTA BAIXA MARTORELL 

USPAC va manifestar que no era adient la visibilitat que havia des de l’edifici del 

costat on passen drogodependents, i des d’on es veu les oficines amb total claredat 
amb el seu interior. 

Accepten posar un material tipus “vinil” prèvia consulta al cap de l’ABP si 

aquest ho accepta.  

 

MALS OLORS VESTUARIS DE DONES MARTORELL 

USPAC denuncia els mals olors que ens han manifestat les companyes. 

Se’ns comunica que han fet una actuació de neteja amb data 16/12/2015 

per a millorar-ho. Així mateix, que cada vegada que es senti olors la gent no 

dubti a picar N.I, perquè així els arriba el problema a la Regió i poden fer 

noves actuacions encaminades a minvar aquestes molèsties.  

AISÀ 

COMISSARIA DE SITGES 

 

Ens comuniquen que s’ha arreglat la màquina de vending 

USPAC proposa arreglar el regulador manual del locutori principal de l’OAC, ja que no 

funciona correctament 

 

COMISSARIA VILANOVA I LA GELTRÚ 

USPAC denuncia el nefast servei de neteja. 

Els consta a la Regió que hi ha aquest mal servei, i proposaran canvis a 

l’empresa que presta el servei. 

També informem càmeres de seguretat que no enfoquen bé, ens manifesten que les 

faran revisar. 

 



 
 

AEROPORT DEL PRAT 

USPAC hem denunciat la denegació sistemàtica de permisos. Se’ns informa que 

degut a un canvi competencial, l’aeroport del Prat només depèn de la Metro-Sud a 
efectes d’administració, però tota la resta depèn de la CGMO (Comissaria General de 

Mobilitat), és per això que contactarem amb el comissari de la CGMO per a informar-li 

d’aquests extrems. 

 

COMISSARIA SANT FELIU 

Tal com ens informen els companys/es, USPAC denuncia que no funciona la càmera 

de seguretat d’accés al pàrquing exterior. 

Ens comuniquen que no els consta aquesta deficiència, i que la gent no dubti a picar 

N.I quan això passi, així ells tindran coneixement i podran esmenar-ho a temps. 

 

SRC SANT FELIU 

Se’ns informa del canvi de 19 cadires i que aquestes compleixen amb la normativa 

ergonòmica. Així mateix, per a la propera compra que s’ha d’efectuar, miraran de 

millorar les cadires.  

 

REPOSICIÓ EXTRAORDINARIA DE VESTUARI. 

 

Traslladem al servei d’administració el malestar dels agents per la manca de reposició 

de vestuari, així com el desànim que ja provoca escoltar vegada rere vegada, que no 

hi ha material, i que  aquest problema no es soluciona. Després d’una reunió regional, 

no podem tornar a explicar als moss@s que no hi ha diners, i que en una propera 

data (que segons a qui es pregunta, i que data) cada vegada és més llunyana,... 

arribarà una comanda important de vestuari de la fàbrica. 

 
 

ELS PUNTS TRACTATS DE CARÀCTER OPERATIU JA S’EXPLICARAN A LES 

CORRESPONENTS ABP’S, EN ELS BRIFINGS PERIÒDICS QUE ES REALITZEN. 
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