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Amb la manca d’efectius que tenim no podem rebutjar els
diners que ofereix el Servei Català del Trànsit
Barcelona, 6 de març del 2019.-

La Secretaria de Trànsit del Sindicat
Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha tingut
coneixement que la direcció del cos podria
haver rebutjat una partida pressupostària
oferta pel Servei Català del Transit, per
retribuir diferents serveis com OP i serveis
tascó, de manera extraordinària.
Des de la nostra organització sindical portem
molts mesos i fins i tot anys, denunciant la
greu mancança d’efectius que pateix el cos
en general i trànsit en particular que ens té a
dia d’avui #sotamínims.
És per això que, en cas de resultar certes aquestes informacions, ens trobaríem davant
d’una situació inversemblant, en la qual s’hauria desaprofitat una oportunitat, com les hores
extraordinàries, per cobrir serveis que si es fan en ordinari, buiden de patrulles les nostres
carreteres.
SAP-FEPOL porta molt temps denunciant la situació de l’especialitat de trànsit, la qual es va
agreujant diàriament, mentre no s’adopten mesures adients. Això provoca que en el proper
concurs general (de seguretat ciutadana) siguin més dels que ens esperàvem, els
especialistes que hi heu participat, fugint de la cada vegada més precària situació de trànsit.
I és que ens trobem amb una especialitat cada vegada més fatigada i cansada . I si no
posem fil a l’agulla, la situació no té pinta de millorar. El volum de càrrega de treball és cada
vegada més elevat. El nombre d’efectius en actiu cada vegada és més petit. Fa molts anys
que la manca d’inversió en material, parc mòbil i uniformitat afecta a les condicions de
treball. Per tant, si no des de la Direcció Operativa del cos no s’escolta als representants del
col·lectiu, trànsit esclatarà .
SAP-FEPOL, de la mateixa manera que vam fer amb la retirada del Q10, estem disposats a
col·laborar i predisposats a contribuir per solucionar els greus problemes que patim. A
l’efecte i com a primera proposta, considerem necessari acceptar tota partida pressupostària
que s’ofereixi des del SCT per cobrir serveis extraordinaris.
La nostra organització sindical estarà sempre per millorar les condicions de l’especialitat i
dels especialistes. Per tant, si volen millorar l’especialitat de trànsit, poden comptar amb
nosaltres. Per contra, si la volen deixar morir, ens hi trobaran enfront.
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