Després de la “magnifica” resposta del Sr. Josep Maria Sanz i
Rodríguez, encara Subdirector General de Recursos Humans de
la DGP, a la nostra demanda i denuncia pel comuniCAT:
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/teletac.pdf on deixa
en evidència la denunciada manca de transparència de la gestió
de la nostre DGP, des d’aquest SindiCAT volem reiterar i
ratificar la nostra demanda de voler conèixer les despeses en
peatges i teletacs dels que són directament beneficiats
l’empresa ABERTIS i LA CAIXA.
Com vàrem dir en el comuniCAT, si la DGP no ens vol
informar i no ens esclareix els dubtes raonats, de les macro
despeses que estem generant al erari públic i alhora els beneficis econòmics produïts per la quantitat de
peatges i teletacs que els COS genera i en SEGURETAT PÚBLICA pels múltiples serveis que rep
especialment ABERTIS per part del Cos de Mossos d’Esquadra en operatius especials de prevenció,
dissuasió, assistència etc...
Quasi quatre mesos després d’aquella fosca irrespectuosa resposta de SDGRH, tornem a
DENUNCIAR el que considerem SERVILISME de la Policia de la Generalitat a l’empresa ABERTIS:
Del denunciat, afegim que des de la Comissaria
General de Mobilitat, Divisió de Transport, s’ha
iniciat un servei per l’AP7, on efectius i mitjans
treballaran des de Tarragona, Sabadell i Girona
amb exclusivitat a l’autopista. Això no seria
denunciable, si no fos que alhora que es destinen
més efectius de Mossos d’Esquadra per la seguretat
de l’AP7, ABERTIS disminueix efectius, horaris i
torns de la seguretat privada i de les unitats de
senyalització, per tant queda patent el grau de
coadjuvament entre ABERTIS i el Govern.
Es conegut per tothom de les mancances d’efectius, mitjans i medis del Cos de Mossos d’Esquadra que
setmanalment el CAT-ME i d’altres sindicats denuncien, com també, malauradament és noticia alarmant
l’onda de robatoris amb violència que està patint el país. Per això, no es pot entendre les declaracions de
l’Honorable Conseller d’Interior, Sr. Espadaler, que per un costat es demana a la població que adoptin
mesures d’autoprotecció a la vegada que reforça presència i medis en un servei d’interés privat i, què la
pròpia ABERTIS minva la seva despesa en seguretat privada.
Demanem a les forces polítiques del Parlament de Catalunya, ja que segons el SDGRH nosaltres com a
sindiCAT no som ningú per sol·licitar aquesta petició, demanin al Govern la despesa generada en
peatges i teletacs de la Generalitat de Catalunya en benefici d’ABERTIS i de LA CAIXA, així com de
les explicacions oportunes dels serveis i macro-operatius dels Mossos d’Esquadra en Autopistes.
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