
   

SPC SME-CCOO CAT 

EL LLIURAMENT DE ROBA EN FASCICLES CONTINUA 

Des de les seccions de trànsit dels sindicats SPC, CAT-ME i 
SME-CCOO, volem denunciar la poca previsió de 
l’administració a l’hora de lliurar el vestuari als agents de la 
especialitat de trànsit , dotant  de manera enciclopèdica i a 
fascicles les peces de la uniformitat. 

A mitjans del mes d’agost, i després de molts 
anys d’espera, l’administració va lliurar als 
agents de l’especialitat de trànsit el desitjat 
polo d’estiu que venia a substituir a la camisa de 
màniga curta i a l’armilla reflectant. 

Després d’anys d’incomplir l’acord portat a terme 
per la Plataforma Unitària de Trànsit, la casa 
entregava a cada agent de l’especialitat dos 
polos de màniga curta. 

Des de les seccions de trànsit dels sindicats SPC, CAT-ME i SME-CCOO, 
denunciem la manca de previsió de l’administració lliurant només dos 
polos d’estiu per agent i sol·licitem que es doti de més unitats a cada 
agent, ja que amb dos polos és del tot insuficient per cobrir una setmana de 
treball. A més, aquest fet provoca un perjudici de la imatge corporativa ja 
que en un mateix control o accident podem trobar agents que porten el polo 
i d’ altres la camisa de màniga curta per manca de polos nets. 

També volem denunciar la manca de previsió de l’administració a l’hora de 
lliurar els polos d’estiu sense un pantaló operatiu adequat a la nova peça 
de roba i sense un calçat adequat per fer ús del pantaló de motorista de 
manera habitual i com a pantaló operatiu de trànsit, tal i com va 
proposar la Divisió de Trànsit als sindicats representatius en el marc del 
Grup per la Recerca de Materials per a l’Especialitat de Trànsit. 

Afegit a això, el fet de dur el polo amb el pantaló de bonic, o bé amb el 
pantaló de motorista o bielàstic ( tots dos amb franges reflectants), provoca 
que en el primer dels casos s’utilitzi de dotació la gorra de plat, i en el 
segon la boina, fet que provoca, novament, una  mala imatge 
corporativa, fent palesa de la necessitat d’una nova gorra tipus visera. 

Des de les seccions sindicals de trànsit dels sindicats SPC, CAT-ME i 
SME-CCOO, hem sol·licitat per escrit a l’administració que es tinguin en 
compte les nostres peticions i es doti tan aviat com sigui possible als 
agents de l’especialitat de trànsit; de més polos d’ estiu, de pantaló 
operatiu d’estiu, d’un calçat tipus bota d’entretemps i d’una nova gorra 
tipus visera. 

Catalunya, 25 de setembre de 2014 
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