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MANCANCES A TRÀNSIT 
 

Per mitjà del present escrit ens interessa posar en el coneixement un seguit de 
mancances que tenim a la especialitat de trànsit.  
 
Cada cop que realitzem visites sindicals a diferents comissaries, tant sigui als companys 
d’USC o de diferents especialitats del cos, podem assegurar que cada visita ens trobem 
una sorpresa o altra i com no, molt poques sorpreses positives i la majoria negatives. 
 
Vostès poden veure i valorar si estan tractant a tots els funcionaris de l’Administració de 
la Generalitat a parts per igual. En aquest cas ja no estem parlant a nivell econòmic, 
simplement de mitjans, operativitat i d’imatge. 
 
Comencem a enumerar les diferents mancances dels efectius de trànsit: 
 
• PDA trànsit: nosaltres pensàvem que era una broma però no, no és així, com hem 

comprovat de facto, alguns sectors han rebut PDA de segona ma, de color groc, 
bastant deteriorades i amb l’anagrama de “CORREOS”, vostès creuen que això és 
normal? Quina imatge estem donant vers els ciutadans? Els mossos no tenim dret a 
tenir material òptim i de bona qualitat?  
 

A més a més, aquestes PDA, diàriament, s’apaguen de cop quan s’estan fent servir i, 
en moltes ocasions, es té que reiniciar amb el que comporta la pèrdua de totes les 
dades que s’estaven introduint, les molèsties als ciutadans,... 
 

• Actes autocopiatives: en general hi ha manca de la gran majoria d’actes que 
utilitzem més a peu de carretera, amb la pèrdua de temps i paper que suposa fer les 
actes per duplicat. Citem les actes que no tenim a la majoria dels sectors i ens diuen 
que al magatzem no n’hi ha tampoc: A-13, A-27, N-05, N-03, N-08. Altres actes que 
no tenim, però en breu diuen que ens donaran més, T-39, A-10, N-11, T-32. 

 
• Manca d’efectius i tancament de sectors: des del nostre sindicat hem denunciat 

infinitat de vegades la manca de mossos al CME, per “culpa de les retallades” i també 
la manca a la nostra especialitat. Considerem de vital importància augmentar la 
plantilla tan aviat com es pugui. Així mateix, som del tot contraris a que es tanquin 
els sectors anunciats per la DGP, l’any 2016. 

 
• Càmeres fotos patrulles: Hi ha sectors de trànsit que tenen càmeres més antigues 

que altres llocs i, a vegades, han estat sota mínims de les mateixes per avaries i no 
s’han reposat. De fet, hi ha sectors que tenen fins a tres tipus de càmeres.  

 
No tenir material, comporta que en un T-06, per exemple, no puguem fer les 
fotografies que ens demana el programa ATENEA, amb la conseqüència de “sentir” 
que no hem fet la feina com cal per no haver fet un bon informe d'accident. Per què 
no podem tenir les mateixes càmeres a tots els sectors?  
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Volem recordar que les càmeres dels telèfons mòbils, són PERSONALS, amb el que 
comporta. Ha de ser l’administració qui ens ha de donar tots els mitjans. No estem 
obligats a disposar del nostre telèfon mòbil per a fer tasques d'investigació de trànsit. 

 
• Guants antitall: som els únics que encara no tenim aquests guants i resulta que 

som dels efectius que aturem a més gent,... no entenem per quin motiu no en tenim. 
 

• Tablets: estem a l’any 2018 i encara no les tenim, on són ? Fa anys que passem 
amb cançons i continuem igual. Vostès s’estan carregant la nostra especialitat. 

 
• Guants motorista: enguany fa 20 anys que va néixer la nostra especialitat, i ens 

resulta vergonyós, per a dir-ho suaument,... com a data d’avui els motoristes encara 
no tenim uns guants de protecció decents i segurs. No és un capritx, és per la nostra 
seguretat. Quan es demana una reposició de guants, els antics tenien una protecció 
als artells (“nudillos”) i eren marca UNIK. Els nous que entreguen ara, són del Corte 
Inglés i no tenen CAP protecció rígida. 

 
• Pantalons operatius d’estiu: ídem al punt anterior,... després de 20 anys encara 

NO tenim uns pantalons operatius adequats per a treballar a la carretera i ser visibles 
per a la resta d’usuaris. Que tinguin les bandes reflectants i siguin elàstics. 

 
• Pantalons operatius bielàstics: Quan es demana una comanda extraordinària de 

pantalons bielàstics es pot veure que han canviat el disseny,... són molt més fins. Ara 
són del corte inglés i abans eren pantalons Partenon. Aquests nous són molt més 
fins, el tèxtil molt més dolent, van molt més amples tot i ser la mateixa talla i el més 
preocupant és que ens han tret una franja reflectant de les dues que teníem. Ara 
s'haurien de dir "unilastics"? realment els Partenon eren molt millors, més gruixuts de 
cara a l’hivern, més còmodes i el més important, més segurs (dues franges). 
Els convidem a que es posin els nous pantalons a l’hivern, a temperatures gèlides, i a 
veure si són capaços d’estar peu plantats als controls de les nits, sense posar-se 
pantalons tèrmics a sota del de dotació. És una vergonya que tinguem aquest 
material tan pèssim. 
 

• Pernera: ho hem demanat en diverses ocasions i no entenem per quin motiu la 
Divisió no vol dotar als agents de trànsit d’aquesta funda per l’arma.  
 

• No hi ha suficient material per a tots els vehicles i, al sortir de servei, has d’agafar 
material del vehicle del costat, deixant aquests altres sense res. Succeeix a molts 
sectors de Catalunya, sobretot manquen cons. A més a més, les lots que tenim als 
vehicles, moltes d’elles no funcionen. 

 
• Jaqueta trànsit: aquesta no és de Gore-tex i fa que quan estem sota la pluja, ja 

sigui en un accident de trànsit o per assistències a vehicles, l’aigua entri a l’interior 
de la jaqueta. No entenem com a l’any 2018, amb el munt de material de qualitat 
que hi ha al mercat, els mossos de trànsit no tinguem una uniformitat en condicions. 
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• Vehicles trànsit en mal estat: tenim diversos vehicles amb més de 400.000 kms 

que encara estan operatius, com Xenon’s i algun Pentax d’arreu,... Hi ha Xenons als 
sectors que ja no poden aguantar més reparacions i que ha fet l’administració? 
Comprar-les per a seguir amb reparacions. Vergonyós. Voldríem saber quants diners 
han costat que l’administració compri aquests vehicles al rèntig. 
 
- Així mateix, tenim motos BMW que ja tenen 12 anys i portem moltíssims kms. 

Què passa amb la licitació de les noves motocicletes? Hem estat veient 
motocicletes noves i prototips per les xarxes socials, però no a peu de carretera. 
 

- Pel que fa als Seat León, hi ha una manca de manteniment que és força 
evidentment. No funcionen molts endolls dels vehicles, amb la qual no es poden 
endollar els etilòmetres evidencials, els amortidors ja estan molt desgastats i en 
alguns sectors ja han tingut problemes i ens consta que s’han fet notes 
informatives al respecte. Un altre aspecte són els pneumàtics, no entenem 
perquè surten de SEAT amb Bridgestone i després munten Pirelli. En mullat, 
marxen molt. 
 

• Seguretat en els controls: a dia d’avui encara tenim sergents operatius que 
“obliguen” als efectius de trànsit a realitzar controls amb només 2 efectius, sobretot 
en torn nit, i a fer-ho amb poca seguretat per a aquests. Senyors, hem d’estar per 
sobre d’això, el més important és donar un servei de qualitat al ciutadà. I s’ha de 
treballar amb seguretat. No oblidem que estem en nivell 4 d’alerta terrorista i que 
hauria d’haver-hi mínim un efectiu d’una patrulla que controlés tot l’entorn. Per tant, 
és il·lògic que es facin controls amb una sola patrulla. 

 

• Controls estàtics amb temperatures extremes: després de 20 anys no entenem 
com aquells comandaments que planifiquen els controls tenen tanta poca vista i 
planifiquin controls estàtics en horari de màxima afectació, per exemple: no té cap 
sentit que en ple estiu i en plena onada de calor ens planifiquin estàtics a les hores 
de més radicació, s’ha de planificar controls en dinàmic. Així mateix, caldria saber 
que hi ha indrets de Catalunya on tenim temperatures extrems a l’estiu i a l’hivern.  

 
• Enquestes entres els efectius de la especialitat: ens consta que en alguns sectors 

se’ls ha passat més d’un cop enquestes sobre el material de trànsit (uniformitat de 
dotació i vehicles operatius). Voldríem saber per quin motiu aquestes no es fan arreu 
del territori, i si vostès fan cas del resultat obtingut de les mateixes. 
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