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El Departaments d’Interior i el de Justícia preveuen la instal·lació de
punts de càrrega per a vehicles elèctrics en els Centres Penitenciaris
Barcelona, 22 de març de 2021.-

El passat 8 de febrer, el Sindicat Autònom de
Policia (SAP-FEPOL), mitjançant escrit registrat
instava, a la Sub-direcció gener de recursos
humans de la Direcció General de la Policia a
instal·lar en els centres penitenciaris de Catalunya,
punts de càrrega ràpida per als nous vehicles
elèctrics adquirits per al cos de mossos
d’esquadra.

C O M U N I C AT

En el nostre escrit, SAP-FEPOL denunciava el fet
que els vehicles haguessin d’estar un mínim de
vuit (8) hores endollats per a poder-se carregar, fet
que afectava de manera negativa en el servei diari
policial.
Després de l’escrit presentat, i en resposta de data de 22 de març, la Sub-direcció
general de recursos humans ens ha comunicat que el Departament d’Interior,
juntament amb el de Justícia, està planificant la col·locació d’endolls de
recàrrega en els aparcaments de sis (6) centres penitenciaris. Endolls per
tant que permetrien la recàrrega dels nous Nissan eNV200.
Puig de les Basses, La Roca del Vallès, Sant Esteve Sesrovires, El Catllar,
Ponen i Sant Joan de Vilatorrada serien els centres penitenciaris on es té previst
la col·locació dels punts de recàrrega.
Així mateix, en la mateixa resposta i en concret pel Centre Penitenciari de
Ponent, la Sub-direcció general ens ha confirmat que el pressupost per a
l’execució d’aquests treballs ja s’ha demanat a les empreses de manteniment
dels diferents centres penitenciaris i de la Direcció General de la Policia, amb la
previsió que els treballs puguin realitzar-se de manera immediata.
Per tant, des de la nostra organització sindical celebrem aquesta ràpida resposta
i esperem que, tal i com se’ns ha comunicat per escrit, la instal·lació d’aquests
punts de càrrega sigui efectiva a la major brevetat possible. Només així, les
càrregues dels nous vehicles elèctrics seran ràpides i segures, alhora que el
desenvolupament normal del servei policial no es veurà per més temps afectat.
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