
 

 

 

ITV CADUCADES i VEHICLES BRUTS PER 

ORDRES SUPERIORS 
 

Hem rebut informació que hi ha una quantitat important de vehicles del Cos de Mossos d’Esquadra 

amb les ITVs caducades. Aquesta informació és corroborada a diari  per moss@s que ens van 

denunciant aquest fet.  
 

Avui hem sabut que l’Administració està preocupada per la proximitat de l’esdeveniment important 

corporatiu com és la Volta Ciclista a Catalunya i que molts dels vehicles (especialment 

motocicletes) tenen la Inspecció Tècnica de Vehicles caducada. L’Administració 

de la DGP està suplicant a Sant Mas Colell quatre duros per poder passar les 

Inspeccions d’aquests vehicles.  
 

Aquesta és la patètica gestió i forma de governar els serveis públics, prioritats 

polítiques i partidistes com és el fet de solucionar les ITVs per la Volta i no pas 

pel fet que els vehicles del Mossos respectin la norma com qualsevol usuari 

d’aquest país. 
 

També corroborem que hi ha ordres des de la Subdirecció General de Recursos 

Humans de la DGP a no netejar els vehicles fins a nova ordre, els motius, com 

tot, falta de liquiditat per pagar les acumulades i importants factures. Però també 

cal dir i ens ho confirmen, que si un vehicle està brut, es pot utilitzar la targeta Solred i en cas 

d’incidents en trasllats de detinguts per vomitades o problemes d’higiene, es dóna viabilitat al rentat 

a fons del vehicle. 
 

Per tot i quedi per endavant que “SEMPRE LA CULPA ÉS DE MARIANO RAJOY (siguem bons 

Catalans) ja que el nostre Govern de CIU-ERC, cap culpa tenen” TINGUEU CLAR ELS 

MOSS@S QUE UN VEHICLE AMB L’ITV CADUCADA NO HA DE CIRCULAR I HEM 

DE DENUNCIAR-HO AMB NOTA INFORMATIVA I INFORMAR AL SINDICAT.  

 

Recordeu que els mitjans per informar-vos i comunicar-vos amb la Secció de TrànsitCAT són varis:    

  Web del CAT-ME: Secció de Trànsit www.elsindicat.cat    

  Correu electrònic: transitcat@gmail.com 

  Facebook: http://www.facebook.com/transitcat.cat?fref=ts  

  Telèfon: 934850350   
 

Salut.     

 

Fco. Sánchez Prieto. Delegat de la Secció de Trànsit del CAT. 

 

CATalunya a 12 de març de 2013. 
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