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La improvisació del curs de trànsit afecta 
negativament als especialistes 

Barcelona, 3 de març de 2021.- 

El curs que els nous especialistes de trànsit 
estan realitzant a l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (ISPC) no deixa de 
sorprendre, per la improvisació manifesta i 
els entrebancs continus que pateix.  

Des de la Secretaria de Trànsit del 
Sindicat Autònom de Policia (SAP-
FEPOL) son diversos els escrits que hem 
presentat (dels quals fins ara no se n’hem 
obtingut resposta) denunciant la seva 
gestió i l’afectació negativa que té sobre 
les persones que l’estan realitzant. 

L’endarreriment del seu inici, l’incompliment del seu cronograma, la no realització 
d’algunes assignatures establertes i la incorporació per contra, d’altres cursos formatius 
per donar-li contingut a l’estada afegida a l’ISPC son algunes qüestions que demostren 
aquesta improvisació que des de la nostra organització sindical denunciem.  

A més, una dotació econòmica presumptament insuficient està provocant que el curs 
s’estigui realitzant sense el material i els recursos necessaris que assegurin l’assoliment 
de les competències professionals necessàries per a un especialista. 

Des d’un inici, SAP-FEPOL ha hagut denunciar la situació i el tracte als nous 
especialistes. Hem denunciat el fet que no s’hagi considerat aquest curts com a formació 
obligatòria, que s’hagi obligat a signar una llicència per estudis a les persones que el 
realitzen, així com també que no s’abonin les retribucions de nivell 3 l’adscripció 
provisional als qui provenen de l’oferiment sol·licitat per la  pròpia Divisió de Trànsit. 

Sumades a aquestes qüestions, la nostra organització sindical ha hagut de lluitar per tal 
que s’avancés el lliurament de la roba als nous especialistes i hem denunciat també, el 
retard en el canvi de destí i en la incorporació d’aquests mateixos especialistes als seus 
respectius sectors de trànsit.  

En definitiva, aquest curs i el procés que ha de permetre incrementar la plantilla de trànsit 
dins del cos de mossos d’esquadra està resultant un cúmul de despropòsits que afecta 
negativament en la vida de tots aquells que properament passareu a formar part d’una 
especialitat, prou castigada per la situació històrica que ha vingut patint.  

És per això que la Secretaria de Trànsit del SAP-FEPOL ja té estudiades i valorades 
les línies de treball que tenim pensades aplicar i que en breu us seran explicades 
personalment per part dels nostres delegats i delegades, per corregir la situació patida.  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


