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El passat divendres vàrem comunicar el nostre posicionament envers a la situació que hi ha a 
l'especialitat de trànsit. La següent novetat ha estat l'ordre del Cap de la Divisió de Trànsit, 
mitjançant correu electrònic, a fer comparèixer en els brífings dels diferents escamots, tant de 
Seguretat Ciutadana com de Trànsit, els Caps de RP i Caps d'ART per explicar als agents i 
comandaments de la falsedat sobre les noticies aparegudes en diferents mitjans de comunicació 
sobre una presumpta vaga dels agents de trànsit.  
 
El CAT mitjançant aquest escrit vol fer extensiva la més severa CRÍTICA al Cap de la D.T. per 
resoldre una ordre utilitzant un to que en cap cas ajuda a reconduir una situació que ell manifesta ser 
falsa, que desprestigia i que taca la imatge de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.  
 
Alhora, el Cap de la DT de forma unilateral i dins del mateix escrit, es permet afirmar que la resta de 
sindicats no recolzem les mesures i que també critiquem el suposat desprestigi. Segons ell diu haver 
tingut contacte amb la resta de sindicats, dir-vos companys que aquest responsable de la 
D.T. no s'ha posat en contacte amb el CAT ni ara ni mai.  
 
Sr. Intendent, li agrairia que no parli ni dedueixi el posicionament que el CAT té envers a les 
reivindicacions en l'especialitat de trànsit, som una organització que contínuament informem 
al col·lectiu de la nostra opinió sense necessitat de la seva ajuda. També dir-li que els que han 
potenciat la mala imatge del Cos de ben segur que no han estat els companys sinó aquells que, 
per una gestió d’aprofitament polític i emetent comunicats públics -alhora recolzats pels propis 
comandaments del cos no mostrant ni oposició ni rebuig- accepten el linxament social i el 
menyspreu que vos esmenteu en l’escrit.  

 
Aprofito aquest escrit per informar-vos que el CAT restava a l'espera que es convoqués una reunió 
per a tots el sindicats representatius del Cos i poder conformar una plataforma reivindicativa 
unitària per l'especialitat de trànsit. Vam valorar positivament la primera assemblea que el sindicat 
SME-CCOO va fer dijous passat a Barcelona. El següent pas havia de ser la reunió de tots els 
sindicats i no s’ha produït. Creiem que no és moment de recerca de notorietats sinó d’una ferma 
acció sindical i alhora personal de cadascun dels agents de trànsit.  En tot cas, seguirem informant 
de tot el que fem i pensem. També dir-vos que si el SME-CCOO vol seguir en solitari per l'afany 
de protagonisme i notorietat, el CAT com demostra la nostra trajectòria, optarà per reconsiderar la 
situació i seure’ns amb els sindicats que vulguin conformar la plataforma. 
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