INTERIOR DESMENTEIX QUE CIRCULIN
PATRULLES AMB ITV CADUCADA
El passat 12 de maig els sindicats SME-CCOO,
SME CCOO, CAT i SPC, vam denunciar
públicament que diferents vehicles policials de diferents Regions Policials
estaven sortint a patrullar sense tenir la corresponent ITV en vigor. Així mateix
vam adreçar escrit al Director General de la DGP denunciant aquests fets.
Sorprenentment, la DGP va desmentir aquests fets públicament
pública
(veure La
1
Vanguardia, 13/05/14) i és per això que els sindicats sota signants volem
aportar les proves que demostren les nostres afirmacions.
Senyors/es de la DGP, els sindicats denunciants no ens inventem les coses.
coses Quan denunciem
alguna incidència éss perquè som coneixedors dels fets que denunciem ja que abans
a
contrastem la
informació. Desconeixem quin éss el servei informàtic que té l´administració però esta clar que si el
té no funciona correctament,
ectament, ja que aquest fet no és la primera vegada que passa.
passa De fet,
normalment som els professionals
rofessionals dels mossos els qui, quan comprovem la documentació
del vehicle abans d’ iniciar el servei
serve i algú es fixa en la data de matriculació, ho comunica
comu
al
Servei d´ Administració perquè
què aquest vehicle no surti més
mé a patrullar.. Un exemple d’ això és
el fet que durant aquesta primera setmana de maig molts vehicles havien de passar
pas
la ITV i no
va ser fins que els agents, a través
avés de fulls d´avaria o verbalment,
verbalment, van informar d’ aquests fets i van
negar-se a sortir a patrullar amb aquests vehicles, i que comandaments un cop van tenir
coneixement, van decidir a anar a buscar
busca vehicles a altres sectors de Trànsit que sí fossin aptes per
patrullar (en aquest sentit informem que disposem de fulls d´avaria de companys, fulls
full de servei i
documentacions diverses que demostren aquests extrems).
És per tot això que exigim a la Direcció General de la Policia, que assumeixi i corregeixi els
seus errors enlloc de desmentir-los.
desmentir
Estem segurs que si l´errada l’ hagués comès un agent,
aquest ja estaria
a expedientat durant un llarg temps.

Foto: Documentació d’ un cotxe patrulla que va estar patrullant amb la ITV caducada fins el dia 8 de maig.
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http://www.lavanguardia.com/vida/20140513/54406887322/mossos
http://www.lavanguardia.com/vida/20140513/54406887322/mossos-niegan-circulando-vehiculos
vehiculos-itv-caducada.html
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VEHICLES POLICIALS AMB
ITV CADUCADA,
VERGONYOS !
A partir de diferents visites realitzades pels
nostres delegats, així com a través de
queixes que ens arribat a la nostra seu
sindical per part d'alguns afiliats, hem
detectat que a diverses destinacions estan
circulant vehicles amb la ITV caducada.

En data 12 de Maig hem adreçat un escrit al Director General de la Policia informantlo de les condicions en les que es troben alguns vehicles del parc mòbil del CME.
Recordeu que en aquests casos en que els vehicles circulen amb la ITV caducada, la
companyia asseguradora pot demanar al propietari i al conductor del vehicle, les
quanties pels danys i lesions originades en un hipotètic accident.
PER AIXÒ ES MOLT IMPORTANT QUE AL INICIAR EL SERVEI ES COMPROVI LA
DOCUMENTACIÓ DEL VEHICLE I EN EL CAS D’ESTAR CADUCADA FEU FULL D’AVARIA
I RETIREU LES CLAUS.
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