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TRÀNSIT MOLLET A GRANOLLERS? 
NO, MILLOR A L’ISPC !!! 

Barcelona, 30 de març de 2015 
 

Des de la Divisió de la Especialitat de Trànsit estan desitjosos que el Sector de Trànsit de Mollet 
es traslladi a l’ABP de Granollers, i el motiu és que l’ARTMN tingui al mateix edifici un sector de 
Trànsit i el Vector. 
 
Ja ho van intentar quan l’ARRO va marxar a l’ISPC, el SAP ja va avançar que no podria ser... 
Ara el canvi d’ubicació ho ha demanat Informació, també a l’ISPC, i tornem a ser-hi. 
 
Des de la Divisió no tenen present que: 

 El temps de reacció des de l’ABP de Granollers per arribar als accidents i altres incidents 

pujarà exponencialment. 

 Que l’ABP de Granollers està al bell mig de la població (lloc inadequat per destinar la 

especialitat de Trànsit, que ha d’estar a peu de carretera). 

 Que la immensíssima majoria dels especialistes NO volen desplaçar-se a l’ABP de 

Granollers, sabedors dels inconvenients personals i laborals, com a grans professionals 

que són. 

 Que per aquest canvi d’ubicació s’han de realitzar obres, amb el cost econòmic que això 

suposa en l’actual i desfavorable conjuntura econòmica. Si disposen de diners per obres 

perquè no els destinen en millorar la nostra especialitat o la nostra uniformitat ?? 

 La seguretat dels vehicles dels professionals es veurà compromesa i agreujada. En 

l’actual ubicació (ABP Mollet) estacionen al pàrquing de la comissaria. 

 La capacitat del pàrquing interior de l’ABP Granollers és possible que no tingui la 

capacitat suficient com per afegir el parc mòbil del sector i vector de trànsit. 

Des del SAP sempre estarem al costat del que decideixin els especialistes del sector i 
vector de trànsit de Mollet i aquests ja han decidit: No volem anar a l’ABP de Granollers. 
 
En el cas que es vulgui moure a aquests companys sí o sí, des del SAP volem proposar una altra 
opció, opció que conta amb el vist i plau de la majoria dels professionals de la especialitat de 
trànsit de Mollet, proposem que el nou destí sigui, en tot cas, l’ISPC: 

 El temps de reacció des de l’ISPC per arribar als accidents i altres incidents baixarà en 

referència a l’actual. 

 L’ISPC està a peu de la C-17 i l’AP-7 i més proper a C-33 i C-59 que l’ABP de Granollers, 

és a dir, l’ISPC és el lloc adequat per destinar la especialitat de Trànsit, que ha d’estar a 

peu de carretera)  

 Que la immensíssima majoria dels especialistes SÍ volen desplaçar-se a l’ISPC, 

sabedors de les millores laborals, com a grans professionals que són. 

 Que per aquest canvi d’ubicació NO s’han de fer obres, sense despesa econòmica. 

 La seguretat dels vehicles dels companys NO es veurà compromesa, hi ha pàrquing. 

 L’aparcament del parc mòbil de la especialitat NO es veurà compromès. 
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