TRÀNSIT-CAT
Quasi dos mesos després la Subdirectora General de Recursos Humans de la DGP ha contestat, o
no! a la demanda d’explicacions de la gestió del vehicles EXEO de trànsit.
La Subdirectora, de veu de la CGPO (Comissaria General de Planificació i Organització) ens
informa:

En aquest primer punt, celebrem que la Seat efectuï les proves adients i siguin corroborades per
IDIADA. Dit això senyora Subdirectora, vol dir-nos que SEAT autoritza i abasteix al taller
Motorsol i desautoritza a tota la seva xarxa de tallers oficials de Catalunya? Perdoni
Subdirectora però, si no ho demostra, és difícil de creure aquesta argumentació. El CAT té
coneixement de què diferents tallers oficials de SEAT van rebre la relació de vehicles que havien
de ser arranjats i el material el tenien en stock.

L’única exigència que va demanar la DT, va ser que fossin impressores amb bluetooth per tal de
ser compatibles amb les PDA’s de trànsit. No tan sols no tenen la opció del bluetooth sinó que són
exageradament grans i NO FUNCIONEN ... Que vol dir amb que siguin compatibles amb sistemes
informàtics? Via 3G? Internet? Aquestes impressores són una PÍFIA.

Senyora Subdirectora ha llegit el nostre escrit? Sap vostè a on s’han ubicat els altaveus? Quan
s’estaven col·locant els altaveus del EXEO, ja es va detectar la poca funcionalitat per la mala
ubicació, AL DARRERA DEL BLOC MOTOR. En aquell moment ja es va demanar el canvi de
l’altaveu al davant, però no es va fer per què hi havia un augment del cost d’uns 50 euros per
vehicle. Per la qual cosa, es deixen situats al darrera del bloc motor sense tenir bona acústica

Vostè vol justificar un mínim de seguretat del vehicle pel fet d’haver passat la ITV i tenir un airbag
més? L’espai tan reduït que té el conductor en el vehicle EXEO, amb el plus del material que
portem (arma, manilles, ASP...) es fa molt incòmode i provoca dolors, entre d’altres, lumbàlgies;
temps al temps.
Del tema seguretat pel comportament estrany en la conducció del vehicle per les modificacions
realitzades, no dóna cap resposta.

Quan la Subdirectora diu que el fet d’arranjar l’espai de conducció de les furgonetes no ha suposat
cap despesa per la DGP, volem recordar-li que possiblement s’oblida dels desplaçaments de les
furgonetes a taller, hores de funcionaris i d’altres...També en aquesta explicació la SGRH no pot
motivar la PÍFIA de càlcul a l’hora de redissenyar l’espai.

Amb tot, la resposta que la Subdirectora General de Recursos Humans de la DGP
dóna a la nostra demanda és nul·la, sense continguts i seguim tenint moltes
sospites de la gestió del parc mòbil.
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