DEMANEN ESTUDI UBICACIÓ MATERIAL EN ELS
VEHICLES DE TRÀNSIT I L’ELIMINACIÓ
D’ELEMENTS INTERIORS QUE PUGUIN
OCASIONAR LESIONS EN CAS D’ACCIDENT
El passat dia 4 d’octubre malauradament
va haver un altre accident de trànsit en el
que es va veure implicat un vehicle del
Cos de Mossos d’Esquadra del sector de
trànsit de Girona, amb la fortuna que
només hem de lamentar ferides de
caràcter lleu en les persones implicades.
Que un altre cop hem de denunciar el fet
de portar en els vehicles de trànsit el
material necessari pel desenvolupament
de la tasca de l’especialitat d’una manera
perillosa pels usuaris que van en el seu
interior, així com la ubicació del material
que hi va en el maleter, el qual com a
conseqüència d’una possible col·lisió es pot
desplaçar amb perill de projecció i
possibles lesions a altres usuaris de la via.
Que en els actuals vehicles destinats al servei de trànsit no hi ha suficient lloc
en el maleter i els agents han de portar la resta de material en els seients
posteriors, així com el material necessari pel desenvolupament de la feina,
com poden ser el terminal PDA, la impressora, l’etilòmetre, etc., de manera
que al no disposar en el vehicle d’un lloc adient per ubicar-los van de
qualsevol manera, amb el consegüent perill en cas de col·lisió de produir més
lesions a les persones que van al seu interior.
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Tanmateix es denuncia el fet de
modificar o afegir en els vehicles
elements que poden afectar als
sistemes de seguretat passiva,
com poden ser en el quadre de
comandament on va situat
l’airbag de l’acompanyant, o en
els vehicles “electra” elements
externs per poder subjectar la
càmera i l’ordinador, cosa que
dubtem
que
estiguin
degudament
homologats,
amb el consegüent perill de
produir
lesions
greus
als
ocupants del vehicle en cas
d’accident.
Tanmateix, els darrers vehicles que han estat adjudicats al servei de trànsit,
donada les seves característiques i la quantitat de material que porta en el
maleter, provoca una reducció greu de la visibilitat del conductor,
circumstància que afecta directament a la seguretat.
Que per tot això demanem al Cap de la Comissaria General de Mobilitat que
es realitzi un estudi per determinar una ubicació més correcta del material
necessari que es transporta en els propers vehicles que siguin adjudicats a
l’especialitat, i en especial en els vehicle destinats al servei de ràdar, per
donar prioritat a la vida i integritat física dels agents que els utilitzen, i per
reduir al mínim les possibles lesions que aquests objectes poden provocar en
cas de col·lisió.

Francisco J. Sànchez.
Delegat secció de trànsit CAT-ME trànsitcat@gmail.com

CATalunya,

10 d’octubre de 2013

CAT-ME,

Col·lectiu Autònom de Treballadors-Mossos d'Esquadra

Cristóbal de Moura, 105-111, 2, 4 | 08019 Barcelona | Tel. 934 850 350 | www.elsindi.cat | cat@elsindi.cat

