REUNIÓ DE TRÀNSIT-CAT AMB EL DIRECTOR DEL
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
Primer de tot vull agrair al Sr.Joan Aregio la resposta ràpida a la petició per reunir-nos i mantenir
converses amb el CAT com a sindicat representatiu dels Mossos d'Esquadra, fet notablement
diferencial envers l’anterior director del SCT que mai va voler escoltar-nos i menys encara rebre’ns.
Dit això, al Sr. Aregio li vàrem exposar la nostre percepció de la situació actual a trànsit, de les
condicions de treball, de l’opinió dels professionals de l’especialitat de Trànsit, de les mancances,
demandes i necessitats urgents que passo a detallar-vos:
Mancances de l’especialitat de Trànsit de les quals volem que tingui coneixement:
- Es treballa amb mínims d’efectius en quasi totes les destinacions.
- Es treballa amb un parc mòbil insuficient i cada dia de menys qualitat
- Es treballa amb mancances greus de material
- Es treballa amb vestuari desfasat i amb problemes greus en la reposició
- Es treballa amb un dèficit de formació per la constant actualització de la normativa
- Es treballa amb disparitat de cicles horaris generant greuges comparatius.
Demandes del col·lectiu de Trànsit al SCT:
Es demana una directa implicació del SCT en l’especialitat Trànsit en:
- Parc mòbil.
- Vestuari
- Material de treball (bosses, bolígrafs, porta documents, carpetes...)
- Pagament de la totalitat de les hores extres de trànsit (totes en VAR-15)
- Formació
També vàrem exposar al Director la demanda històrica que l’especialitat de Trànsit dels Mossos
depenguessin logísticament del SCT.
Per últim li vàrem fer saber l’important que seria una Comissaria de Trànsit en l’estructura de la DGP i
no dependre com ara de la Comissaria Territorial, el qual afecta al bon funcionament de la funció
específica de la seguretat viària.
Escoltades les reflexions i demandes, el Sr. Aregio es compromet a parlar totes les demandes
exposades amb el Comissari de Trànsit i manifesta la voluntat de recolzar als Mossos de Trànsit ja
que entén la importància de la seva funció com eina clau i imprescindible del SCT.
El Sr. Director va manifestar la voluntat de continuar reunint-se amb nosaltres de forma periòdica la
qual cosa ens gratifica pel be de l’especialitat de Trànsit.
Per acabar i aprofitant el comunicat us informo que el proper dia 20 d’octubre estem emplaçats per
reunir-nos amb la Divisió de Trànsit, els temes a tractar: Vectors, sectors de Ponts, Tremp i Mataró,
vestuari, concurs...
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