REUNIÓ REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA SUD
El passat divendres dia 20 es va produir la primera reunió entre els Caps de la Regió
( policial i administració ) i les organitzacions sindicals, tot i que era una presa de contacte
es van resoldre diverses consultes efectuades amb anterioritat, aquestes són les següents:
GAVÀ:
La previsió de lliurament d’obra de la nova comissaria està fixada al juny, caldrà que
s’espavilin si volen complir amb la previsió. Hem demanat si tenien previsió de places de
pàrquing per tots els efectius, la resposta ha estat que desconeixien el nombre de places
encara, els hem manifestat que fora bo tenir aquest punt en consideració donat la zona on
es troba ubicada la nova abp. Han recollit la demanda i faran el possible.
MARTORELL:
MARTORELL:
Ja s’ha iniciat el pintat de distribució de les places de pàrquing per part de manteniment de
la regió.
La climatització de l’edifici no és suficient i de moment té mala solució, tot sembla que
s’haurà de canviar els compressors existents.
Filtracions d’aigua, s’executarà reunió de demanda a l’empresa constructora i es preveu la
construcció d’un mur de formigó.
ST. FELIU DE LLOBREGAT:
La problemàtica d’accés i sortida del pàrquing està en vies de solució, que entre d’altres
possibilitats s’ha optat per la de establir sentit únic d’accés i de sortida aprofitant que aquest
pàrquing té dos accessos.
Sortida d’emergència ja s’ha tractat anteriorment amb les inspeccions de prevenció i riscos i
es recerca una solució al mes aviat possible.
ST. VICENÇ DELS HORTS:
El maleït CITRIX, ens comenten que resten a l’espera de l’informe d’una auditoria del
programa que els ha d’arribar a finals de març, alhora per aquestes dates també s’iniciarà
una prova pilot a la CD de St. Sadurní d’Anoia.
Males olors a les garjoles, ens comenten que l’empresa de manteniment s’ha compromès a
solucionar el problema.
AEROPORT DEL PRAT:
El proper mes de juny es preveu que s’iniciïn les obres de la nova comissaria al aeroport del
Prat. AENA ha cedit un espai a la nova T-1, es preveu que aquesta constarà com destinació i
ens comuniquen que es té previst places d’aparcament pels agents destinats.
També se’ns informa que assumirem tasques de regulació del trànsit de la T-1.
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