
 

  TRÀNSIT REIVINDICA IV 
 
Companys/es de l’especialitat de Trànsit, com ja us vàrem 
comunicar en l’anterior comunicat de trànsit, avui 1 de febrer 
l’Administració, després d’intentar convocar-nos bilateralment als 
diferents sindicats, ha mantingut  una reunió amb  tota la plataforma, 
o sigui als quatre sindicats que la formem. 

Malauradament, no us podem transmetre gaires novetats 
favorables. De fet, una reunió de treball convocada a les 13 hores i 
amb 10 punts a tractar, ja era d’esperar que no seria gaire 
productiva. Hem tractat únicament el punt 1 que, com ja sabeu, 
parla d’uniformitat, material, equipament, vehicles, reposicions 
extraordinàries etc. Val a dir que aquest punt es dels que requereix 
un tractament acurat i ampli, donades les mancances que tenim.  

Per part de l’Administració s’han compromès a que totes les peces 
d’uniformitat a partir d’ara passin per la comissió de vestuari. 
També es millorarà  el temps de lliurament  de les reposicions 
ordinàries i extraordinàries. 

Hem valorat positivament la presència del nou comissari de la 
Divisió de Trànsit, el Sr. Miquel Esquius, el qual ha participat en el 
reconeixement de les nostres demandes sobre punts tractats. Ell és 
coneixedor de la problemàtica de l’especialitat de trànsit. 

L’administració ens ha convocat pel proper dijous dia 4 i pel dilluns 
dia 8 de febrer per anar avançant en les negociacions. 

La plataforma ha decidit convocar assemblees informatives  per a la 
setmana del 22 al 26 de febrer a totes les províncies i a l’ART 
Central, per tal d’informar-vos i poder concretar futures 
mobilitzacions en funció de les respostes rebudes. Estigueu atents a 
les convocatòries de les assemblees. 

VOSALTRES TENIU LA FORÇA PER TIRAR ENDAVANT AQUEST   
PROJECTE QUE ES MEREIX EL COL·LECTIU DE TRÀNSIT. 

LA NOSTRLA NOSTRLA NOSTRLA NOSTRA ESPECIALITAT DE TRÀNSIT ES MEREIX EL QUE A ESPECIALITAT DE TRÀNSIT ES MEREIX EL QUE A ESPECIALITAT DE TRÀNSIT ES MEREIX EL QUE A ESPECIALITAT DE TRÀNSIT ES MEREIX EL QUE 
DEMANEMDEMANEMDEMANEMDEMANEM    !!!!!!!!    
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