TRÀNSIT REIVINDICA V
Companys/es tal i com ja us vàrem comunicar en l’anterior comunicat de
trànsit, avui 4 de febrer ens hem reunit els components de la Comissió de
Vestuari i Epis del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Cos de Mossos
d’Esquadra: Administració, plataforma sindical, Divisió de Trànsit i CG de
Planificació i Organització per tractar els temes següents:
- Presentació de la jaqueta polivalent pels motoristes de Trànsit.
- Presentació de les futures botes per motoristes.
- Aclariments homologació dels cascs de trànsit.
Després d’expressar el nostre rebuig al fet que la nova jaqueta
havia seguit el curs reglamentari ni el compromís de la D.G.P.
tècnicament en la comissió de vestuari. Ens han presentat
GRIFONE que ja està en fase d’adjudicació per tant, serà la que

de trànsit no
de valorar-la
la de marca
es lliurarà.

La jaqueta presentada ha estat criticada per tots els sindicats, tant en
l’àmbit de la polivalència, operativitat i seguretat, com per les escasses
valoracions i proves necessàries com per admetre-la com a equip de
protecció individual ( E.P.I. ) pels motoristes de Trànsit.
Hem aconseguit que es perllongui el temps de valoració fins a finals de
febrer, amb l’única possibilitat de poder-la millorar ja que és el que ara ens
permet l’Administració. Es lliuraran aquests dies a les A.R.T. del territori que
no les han pogut valorar.
Les botes presentades son marca Panter, es provaran properament per tal
d’ésser avaluades, son de pell i el teixit membrana interior és HIGH 2 OUT
SYMPATEX, té reforç extern de pedal de canvi, i intern de tíbia i de taló, han
esmentat que manquen 2 models més per provar i avaluar.
Per finalitzar hem abordat el tema d’homologacions del casc, i l’administració
assegura l’homologació de tots els cascs però no aporta el certificat de
l’empresa d’homologació ( TÜV ) petició datada el 13/10/2008, per tant no
entenem quin és el problema que impedeix no mostrar o no obtenir
l’esmenta’t document de certificació d’homologació.
La setmana vinent farem comunicat informant-vos de les assemblees, dates
i llocs, esteu atents als propers comunicats per tal de donar la màxima
resposta del collectiu de trànsit.
LA NOSTRA ESPECIALITAT DE TRÀNSIT ES MEREIX EL QUE DEMANEM !!!
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