
 

 
 
 
 
 

LES NEVADES CONFIRMEN LES 
REIVINDICACIONS DE TRÀNSIT  

 
Benvolguts moss@s 
 
El caos de les nevades del dia 8 de març ha demostrat la penúria que els agents de trànsit 
estem treballant dia a dia: 

- Manca de material idoni per realitzar el servei . Falta de cadenes de neu per a tots 
els vehicles, les que hi havien duraven no més de 2 km per la seva mala qualitat, fins i 
tot algunes patrulles han hagut de deixar el cotxe patrulla abandonat a la vorera i tornar 
a comissaria caminant. 

- Manca de vehicles . Per falta de previsió o mala gestió, aquests dos dies de caos, 
dilluns i dimarts, moss@s no han pogut sortir a realitzar serveis o fer relleus de 
companys que portaven moltes hores de servei en condicions extremes per falta de 
vehicles o de vehicles aturats per la falta de les cadenes anteriorment citades. 

- Manca de planificació. El dia 6 de març, el Servei Meteorològic de Catalunya activa el 
nivell 2 per fortes nevades a cotes baixes. Davant d’aquest avís, que va preveure la 
DGP, DT i ARTs?..... res, o al menys és la sensació que els moss@s han tingut 
aquests tres dies de caos.  
Continuem criticant com en altres comunicats anteriors, la poca implicació dels agents 
que normalment treballen a torn partit. En dies com aquests, els caps d’ARTs tindrien 
que ordenar als agents que realitzant aquest torn, cobrir llocs en els torns que manquin 
gent o per fer relleus als efectius que dupliquen o tripliquen torns. 

- Manca d’organització. Per part dels Comandaments es nota a faltar una manca de 
decisió en moments crítics: Falta de decisions sempre darrera de l’excusa que no tenen 
ordres superiors. Manca de coherència per reconduir les incidències. Mala coordinació 
entre sectors, ARTs, PLs o Bombers. Falta de responsabilitat per gestionar relleus, 
menjars, llocs per descansar o dormir (moss@s que no podien tornar a casa). 

- Manca de flexibilitat per part dels Caps d’Administ ració. En moments com els 
viscuts el passat dilluns i dimarts, els Caps d’Administració tindrien que deixar de 
banda el rigorosíssim procediment de sol·licituds de materials i comprar el que es 
necessita urgentment, com les cadenes de qualitat, menjar i gestionar els llocs per 
poder descansar els mossos que tenen que tornar a treballar els tons següents.  

 
Per tot aquesta evidència i demostració de mancances, irresponsabilitats i precarietats el 
sindiCAT vol criticar els responsables del Departament d’Interior per la falta de compromís en 
l’especialitat de trànsit.  
 
Aprofito aquest escrit per felicitar a tots els mos s@s que de forma professional i 
humana han deixat la pell per donar un excel·lent s ervei en la carretera, en 
moments molt durs i en condicions extremes donant e l 200%. GRACIES A 
VOSALTRES, ELS DE SEMPRE, ELS QUE ESTEU A LA CARRET ERA, LA 
SOCIETAT CATALANA TÉ UNA POLICIA DEL TRÀNSIT PROFES SIONAL I 
RESPONSABLE.     
 

SALUT, FORÇA I ÀNIMS  
 
Ramón Labrador Belzunces 
Secció de Trànsit-CAT  
 
Girona,  12 de març de 2009  


