REUNIÓ DE VESTUARI I EQUIPS DE
PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Us volem informar que ahir, 02 de novembre de 2009, va celebrar-se una
nova reunió sobre vestuari i equips de protecció individual a l’edifici de Les
Corts amb la intenció de fer el seguiment de diversos temes tractats amb
anterioritat.
Els temes més rellevants de la reunió van ser els següents:
• Cascs nous de trànsit : Es va comentar que abans de la finalització del
mes de novembre es produirà la substitució dels cascs BMW amb
Bluethooth per d’altres de nous.
• Polos de trànsit: En aquest sentit, l’Administració, va deixar constància
que aquesta peça de roba havia estat desestimada ja que cal fer una
previsió global d’uniformitat abans de fer una despesa com aquesta.
• Jaqueta de motorista nova : Es va dir que les noves jaquetes de
motorista es repartiran a tots els efectius de trànsit abans de l’estiu
del 2010.
• Granotes d’hivern per l’ARRO : L’Administració va informar que és
difícil que les noves granotes d’hivern estiguin disponibles abans de
finalitzar l’any 2009.
D’altra banda, tant des de la perspectiva dels comandaments com dels
delegats sindicals, va comentar-se que és inadmissible que els companys i
companyes que entren nous a les unitat d’especialització (GEIS, Brigada
Mòbil, Subsòl, ARRO, Trànsit, etc.) no disposin de tota la uniformitat per
desenvolupar de forma adient la seva tasca. L’Administració va deixar
novament constància que el problema per una correcta adquisició i
distribució del vestuari es troba en la dotació econòmica.
Per últim, a principis de desembre es tornarà a convocar una nova reunió
per seguir treballant conjuntament amb la finalitat de millorar els aspectes
relacionats amb el vestuari i els equips de protecció individual.
Us mantindrem informats.
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