----- Original Message ----From: Lewin-richter Vidal-quadras, Santiago
To: cat@elsindi.cat
Sent: Tuesday, September 29, 2009 9:55 PM
Subject: RV: Neteja vehicles USC Granollers
Rafael, bona tarda,
En resposta al teu escrit, el mes d'agost l'empresa de rentat habitual de vehicles QUICK-QUACK, va
tancar per vacances i es va suspendre el servei de neteja d'interiors de vehicles. L'exterior es feia
amb targeta Solred, entre d'altres llocs, a la benzinera que hi havia a Cardedeu.
Finalitzades les vacances, els vehicles es poden portar a netejar a aquesta empresa, QUICKQUACK.
En relació a la neteja d'interior de vehicle setmanal; indicar-te que fins a la propera setmana queda a
criteri del cap de torn quan enviar els vehicles a netejar. A partir de la propera setmana, t'avanço que
introduirem a la RPMN un sistema que ja s'aplica a la resta de regions, que determina que es pot
netejar l'interior del vehicle un cop al mes i, si cal més d'un rentat interior, s'ha de justificar. Amb
aquesta mesura, es vol racionalitzar una mica aquest servei, ja que la despesa d'aquests serveis és
elevada i tenim el pressupost que tenim. En aquest sentit, pensa que la facturació amb l'empresa
QUICK-QUACK pel rentat de vehicles de l'ABP de Granollers i CPQC, fins a agost, és de 5.259,44
euros.
Per qualsevol aclariment o dubte, en parlem.
Santi Lewin-Richter

De: CAT elsindi.cat [mailto:cat@elsindi.cat]
Enviado el: dimarts, 29 / setembre / 2009 15:50
Para: Lewin-richter Vidal-quadras, Santiago
Asunto: Neteja vehicles USC Granollers
Bona tarda Santi,
t'adjuntem escrit referent a la neteja dels vehicles de la USC de Granollers.
SALUT!!
Rafael Hurtado. Delegat del CAT a la RPMN

Sr. Santiago Lewin-richter
Cap de Servei de l’Administració
Regió Policial Metropolitana Nord
Direcció General de la Policia

Sr. Lewin-richter,
Ens consta al sindicat CAT que a Granollers els vehicles del CME de la
USC no estan sent netejats perquè la DGP no té contractada actualment
cap empresa especialitzada.
La demanda està fonamentada principalment per l’estat de brutícia
interior dels vehicles que, segons els agents usuaris, haurien de passar
una neteja, com a mínim setmanal, per tal de mantenir en condicions
d’higiene els habitacles del mateixos.
Per això, preguem que es facin les gestions per poder portar a netejar els
vehicles de la USC Granollers.

Atentament,

Rafael Hurtado. Delegat del CAT RPMN

Granollers, a 29 de setembre de 2009

