DENUNCIEM L’ INCOMPLIMENT DE LES DIRECTRIUS EN EL
COBRAMENT ANTICIPAT DE LES DENÚNCIES DE TRÀNSIT
Des de les seccions de Trànsit dels sindicats SPC, CAT-ME i
SME-CCOO, hem mostrat la nostra disconformitat en el que fa
referència al cobrament anticipat tant de les denúncies de
trànsit com de les denúncies de transports que realitzen els
agents de la Divisió de Trànsit.
Per una banda, el 5 de maig de 2014 va entrar en vigor
la Directriu 04/2014 de la Divisió de Trànsit, en la qual
s’explica les excepcions per realitzar un cobrament en
metàl·lic d’una denúncia de trànsit, i aquesta no té en
compte que pot haver-hi ciutadans que simplement
no tenen targetes de crèdit o dèbit, i que aquests tenen
tot el dret de realitzar el pagament en metàl·lic de la
sanció.
De la mateixa manera explica que l’única persona autoritzada per realitzar el
cobrament és EL CAP DE TORN, fet que no es compleix de forma reiterada,
donat que aquests no es desplacen per la quantitat de quilòmetres que han de
realitzar per arribar al lloc del cobrament, o en altres ocasions per no haver de
finalitzar tard el servei, de manera que gairebé sempre opten per no anar al lloc, i
delegen l’acció del cobrament a l’agent actuant (com s’havia fet sempre). Per
tant: Per què s’ aproven noves Directriu si després NO es compleixen?
D’altra banda, es dóna la
trànsit no està autoritzat
d’una denúncia de trànsit
impediment per realitzar
transports de 4000 € !

incongruència de que un agent de
per fer un cobrament en metàl·lic
de 40 €, però en canvi, no hi ha
un cobrament d’una denúncia de

Un altre fet qüestionat el troben en el mètode d’ingrés de l’import de la sanció en
el caixer automàtic. Segons el PNT 306/04/13, l’import de la denúncia ha de ser
introduït en un sobre en els terminals automàtics de “La Caixa”, fet que no
representa cap tipus de garantia a l’agent que el realitza. A més, el que no
contempla el PNT és que la majoria de caixers de “La Caixa” únicament
admeten l’ingrés de diners sense sobre, cosa que SI representa una garantia
total per l’agent que fa l’operació, ja que queda reflectit l’import exacte i fins i tot el
número i tipus de bitllets ingressats.

Per tot això, demanem que es revisi el protocol d’ingrés de les denúncies en
els caixers de La Caixa, per adaptar-los a la realitat actual, és a dir,
L’INGRÉS SENSE SOBRE i que es revisi la Directriu 4/2014 de 5 de maig,
la qual, s’incompleix de forma reiterada per part dels Caps de Torn de
Trànsit.
Catalunya, 17 d’octubre de 2014
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