
    

       
,la força corporativa dels moss@s ! 

 
Tri Mossos         @sindical_mossos 

 

L’ESPECIALITAT DE TRÀNSIT TAMBÉ DENUNCIA LA FALTA DE MATERIAL.  

ALTRES EN CANVI, A AIXÒ LI DIUEN SER “POPULISTES”. 
 

Per part de la TRISINDICAL s’ha informat a la DGP la deficiència de material en l’especialitat de 
trànsit, a l'igual que passa en la Brigada Mòbil, ARRO, USC i 
altres Unitats del Cos. 

L’especialitat de TRÀNSIT ha informat a la DGP la deficient situació en 
la que es troba, pel que fa referència a vestuari, al disposar només de 
dues peces de roba reflectant (polos d’alta visibilitat), tant necessaris 
per realitzar les tasques a peu de carretera. De la mateixa manera 
tampoc es disposa de pantalons d’estiu amb elements d’alta visibilitat, 
ni de botes i gorra operatives i adequades. 

També s’ha informat a la DGP de la manca de seguretat a la que estan 
exposats els agents motoristes (GRAN IRRESPONSABILITAT DE LA DGP). 

Pel que fa al mitjans tècnics, l’especialitat de trànsit s’ha quedat desfasada. Avui en dia, les PDA’s són 
insuficients, de manera que no hi ha per totes les 
patrulles en servei, aquestes tenen una pantalla molt 
petita en la que és molt difícil consultar la informació, i 
falten impressores per poder fer la lectura de les 
targetes de conductor (essencial en control de transports 
amb vehicles amb tacògraf digital).  

Per últim, també li comuniquem la falta d’agents a 
l’especialitat, de manera que hi ha Sectors que no poden 
cobrir les 24 hores amb especialistes, i en altres, es 
perjudiquen als agents amb la denegació sistemàtica de 
permisos per raons de “necessitats del servei”. 

Per tot el que s’ha exposat es demana al Director General que solucioni totes aquestes mancances, 
demanant-li disculpes per ser tant POPULISTES, però si no ho diem nosaltres, no ho diu ningú, i menys 
alguns comandaments del Cos.  
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