TRÀNSIT REIVINDICA XI
Companys/es avui dia 22 de març, els membres de la Plataforma de Trànsit,hem assistit
a la reunió convocada per l’Administració, per tractar el punt de la millora del nostre
vestuari.
Durant els mesos de febrer i març, s’han realitzat proves de la nova jaqueta de motorista a
diversos punts de Catalunya, ja que era una demanda de la Plataforma de Trànsit, avui i
després de contrastar que els nous elements tèrmics han estat ben rebuts per part de la
gran majoria dels efectius que l’han pogut provar, tocava prendre decisions. Les
valoracions que ens han transmès, des de la D.C.T., mitjançant la S.G.R.H. han estat les
següents :
- Els companys/es han trobat ,que la protecció d’esquena era un element a millorar,
ja que es detecta poca protecció cervical.
- El confort tèrmic, amb el nou folre interior, s’adapta millor a les nostres necessitats,
alhora queda palès l’incompatibilitat amb el folre polar a l’interior de la jaqueta de
motorista.
Per tant, s’ha instat a l’Adm. a millorar el tema de les proteccions d’esquena, sense perdre
seguretat, tanmateix a disposar d’una peça interior tèrmica i reflectant, que substitueixi la
camisa de màniga llarga.
Desprès de negociar amb l’Administració,la Plataforma de Trànsit ha signat un Pacte
amb l’Adm. on s’acorda:
-Dotar els motoristes de trànsit, de la nova jaqueta, amb les modificacions
acceptades pels companys/es.
-Aconseguir la protecció dorsal, demanada pels companys/es,sempre i quan
desprès de provar-la, s’adeqüi a les necessitats del servei diari.
-S’acorda subministrar a TOTS els efectius de trànsit, 2 polos del tipus folre polar
amb prestacions tèrmiques i reflectants que complementi la nova jaqueta i que
substituirà la camisa de màniga llarga. Dins el 1er trimestre del 2011.
El setembre d’aquest any 2010, tenen previst presentar-nos, models de polos
reflectants per l’estiu. Per tant si respecten l’acord, l’any 2011 els mossos de trànsit
haurem assolit les millores de vestuari i calçat que des de fa tant temps esperem.
Sabem que queden molts temes pendents per negociar, horaris, retribucions, etc, i
aquestes millores segur que les aconseguim amb el recolzament de tots vosaltres.
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