3ª REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE
TRANSPORT (16-05-2017)
El passat 16 de maig, va tenir lloc una nova reunió de Transport amb
l’Administració en la qual es van tractar diversos temes pendents de
confirmació i noves casuístiques.
L’Administració ens fa entrega d’un quadre d’horaris en el que queden
acceptades les noves parades a petició dels negociadors i els horaris de les
mateixes (per raons de seguretat es comunicaran als centres).
Aquests horaris són orientatius a fi de ser confirmats en la pràctica.
També ens comunica que es farà un seguiment de totes les parades i horaris
amb motiu de controlar el seu ús, tant com per a variar-les com tancar-les en
el cas de quedar desertes.
De la mateixa forma, ens facilita informació de tots els horaris dels PROPIS
dels diferents centres per revisar les incidències i donar cobertura a les
possibles noves necessitats.
Els sindicats em traslladat la necessitat de trobar una solució pels companys de
Cap de Setmana que tenen un horari diferent, així com per aquells amb
casuístiques especials que fan impossible adaptar-se els horaris dels
autobusos.
L’Administració afirma que l’1 de juny s’iniciarà el nou contracte i
l’increment dels serveis, la part social demanem de manera urgent, que
donat l’avançament de les incorporacions dels treballadors de Model als nous
centres, solucionin les diferents problemàtiques garantint sistemes de
transport que permetin arribar als centres fins a l’entrada de juny,
l’Administració informa que ajustarà temporalment els horaris dels
propis per cobrir les incidències, sobretot, els torns de cap de setmana.
Segons ens comuniquen, faran les gestions adients per intentar resoldre
aquesta situació, admeten que els trasllats s’han començat a realitzar abans
del previst.
En relació al PHPT, sol·licitem informació de les mesures previstes per garantir
el transport des de Barcelona, l’administració respon que el més aviat possible
confirmarà el pla específic per aquesta casuística, que resta pendent de
l’autorització de la despesa.
En la propera reunió confiem en anar tancant definitivament totes aquestes
situacions motiu d’aquesta comissió que encara resten per resoldre.
Barcelona,18 de maig de 2017

