CASCS DE TRÀNSIT CADUCATS
En data 28 de gener la Trisindical hem adreçat
escrit al Cap de la Comissaria General de Mobilitat
per recordar-li que entre els mesos de juliol i
setembre de 2013, la gran majoria de cascs dels
motoristes de Trànsit van passar una ITV
extraordinària segons la qual caducaven al mes de
febrer de 2015. Com que, de moment, no han
arribat els nous cascs i al final de març hi ha la “Volta ciclista a
Catalunya”, la Trisindical demanem que cap motorista de Trànsit hagi de
realitzar el servei amb el casc caducat.
Entre els mesos de juliol i setembre de 2013, la gran majoria dels cascos dels motoristes
de la Divisió de trànsit van ser enviats a passar una ITV extraordinària per invenció de la
Direcció General de Policia per ampliar la durada de la seva caducitat, davant de la impossibilitat
de l’administració de comprar cascos nous i, segons els corresponents certificats emesos per
l’empresa “Dynamic Line” de Múrcia es garantia el seu ús fins al mes de febrer de 2015.
El passat 15 de gener, un sindicat de mossos va publicar que una part dels cascos nous dels
motoristes arribarien a finals de març o començament d’abril d’aquest any i es dóna la
circumstància, que la setmana del 23 al 29 de març de 2015, es realitzarà la 95a “Volta ciclista
a Catalunya”, en la qual participen agents de la Divisió de Trànsit.
Davant de la casuística de que per aquella data és possible que no hagin arribat els cascos
nous, i per una altra banda, la gran majoria dels cascos actuals estaran més que
CADUCATS, la Trisindical demanem al Cap de la Comissaria General de Mobilitat:
Que es garanteixi que a partir del dia 1 de febrer de 2015, cap motorista de
l’especialitat de trànsit pugui realitzar el servei en motocicleta amb un casc CADUCAT;
Que es garanteixi que CAP motorista de l’especialitat de Trànsit participi en la 95a
“Volta ciclista a Catalunya” amb un casc amb la ITV extraordinària CADUCADA.
És evident que mai passa res, però començant que un cos policial és el primer que ha de donar
exemple, no seria de rebut que vostè com a màxim responsable permetés realitzar el servei
ordinari o participar en esdeveniments esportius a un motorista de trànsit amb el casc de
protecció en aquestes condicions (en cas d’un hipotètic accident es demanaran les
responsabilitats penals corresponents).
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