COMUNICAT D'INTERÈS
-ULL AMB EL PARC MÒBILÉs una realitat que el parc mòbil d’aquest Cos està fent aigües per tota Catalunya, els contractes
de rènting estan finalitzant i, fins i tot, alguns han finalitzat i no es renoven per manca de
pressupostos, per la qual cosa s’està reduint notablement el nombre de vehicles operatius.
Si a aquest problema li afegim que el parc mòbil actual comença a tenir una antiguitat
considerable agreujada per una manca de manteniment correcte, tenim com a resultat vehicles
amb deficiències tècniques greus que no haurien de circular.
El futur pròxim és molt negre, per la qual cosa veiem un empitjorament de l’estat dels pocs
vehicles operatius que quedaran en les comissaries, per això us aconsellem i demanem que a
l'agafar un vehicle tingueu en compte un seguit de precaucions per la vostra pròpia seguretat:
• Reviseu diàriament els pneumàtics, el nivell d’oli i frens, i les llums.
• En els primers quilòmetres recorreguts, feu atenció a la suspensió, als amortidors i
la direcció.
• En cas de detectar anomalies, NO DUBTEU EN FER I COMUNICAR MITJANÇANT
EL PM CORRESPONENT (comunicació d’averia...). Lliurar-lo juntament amb les claus
a Suport per a què no s’utilitzi el vehicle.
Negueu-vos rotundament a sortir de servei amb un vehicle amb deficiències tècniques greus, feu
nota informativa si cal, feu valdre la vostra seguretat. Si no hi ha vehicles per sortir denunciemho, la vostra seguretat és la seguretat del ciutadà al que heu d’assistir, no agafem vehicles amb
PM pendent de resolució si us plau.
Per altra banda, aprofitem el comuniCAT per denunciar la privatització d’ús de vehicles
d’adscripció a ABP’s, ART’s, Divisions, Administracions, etc, ... que exerceixen alguns
comandaments o Caps en perjudici del servei diari. Arribat aquest punt de mancances, els
privilegis ja fa temps que s’haurien d’haver eradicat.
Si teniu coneixement d'algun cas d'ús exclusiu i privilegiat per part d’algun comandament o
Responsable Administratiu, comuniqueu-nos-ho i farem la denúncia pública pertinent.
Són moments difícils, però vist el que hi ha, no a tothom ens afecta de la mateixa forma, per això
volem dir què: AMB LA SEGURETAT NO S'HI JUGA, JA N’HI HA PROU D’HIPOCRESIA, LA
NOSTRA POLICIA NO POT DENUNCIAR VEHICLES PER DEFICIÈNCIES TÈCNIQUES
GREUS, QUAN ELS NOSTRES ESTAN EN PITJOR ESTAT I NO ELS DENUNCIEM.
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