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REUNIÓ CAPS CGMO I SINDICATS. 09-10-2019 
 
 

Pèssim estat dels vehicles logotipats, tant és si parlem de les XENON o dels 
PENTAX, tenim uns vehicles que cauen a trossos... En molts sectors tenen més de 
5 anys de vida, més de 400 i 500.000 km, i una dada en què ningú pensa: milers 
d’hores el motor engegat al “relantí”. Alhora, recordem que hi ha Xenon que tiren 
els fums dins l’habitacle i per tant, han de ser retirades. 
 
Ens diuen que en són conscients, però que no és “culpa” de la divisió ni de la CGMO, sinó que 
l’administració allarga els rèntings per manca de pressupost. Ara, els vehicles que havien de 
ser pel 2019, ja passen a ser pel 2020. Licitaran per a trànsit 30 Xenon, 19 Pentax i 20 Bòxers. 
A més, diuen que el SCT ha llogat 4 vehicles espiells, i per l’1 de gener de 2020 el SCT posarà 
10 espiells més, en format rènting pel 2020. Amb unes prestacions mínimes de CV i altres,... 
 
Demanem que als plecs de licitacions s’hi facin constar totes les demandes de 
materials i equipaments dels vehicles de trànsit. 
 
Vehicles no adequats per a trànsit. Posem un ex: Un Seat Leon no serveix per 
portar infinitat de material i fer un treball operatiu al carrer. Per no dir que la 
plantilla de trànsit, de mitjana, està per sobre dels 45-46 anys, i cada cop suposa 
més esforç entrar i sortir d’aquests vehicles de “joguina”... 
 
Responen que volen canviar els models, sense dir quin volen, tot i que voldrien que alguns 
fossin estil SUV i d’altres Berlines. Una cosa és segura: els vehicles logotipats nous es pintaran 
amb el nou sistema Europeu (color groc). Seguiran estrictament la normativa Europea quant 
a visualització. 
 
Roba de dotació insuficient i no hi ha reposició de la mateixa. Infinitat de 
companys que fa 1 any, o més, que s’han demanat un pantaló bielàstic, de moto, 
o altres peces de roba... i no els les donen tot dient que al magatzem no n’hi ha...  

 
- Per quan un pantaló operatiu de trànsit d’estiu? Estem utilitzant els de moto 

per fer patrullatge ordinari. Fa 21 anys que tenim les competències amb 
trànsit i encara anem sense roba adient i operativa per treballar al carrer. 

- Quan tindrem més polos? No podem treballar amb 2 peces de roba.  
- Quan tindrem un pantaló operatiu d’hivern, de qualitat, que aguanti les 

baixes temperatures del territori i no ens calgui comprar de la nostra butxaca 
roba tèrmica per a poder suportar les baixíssimes temperatures que patim? 
 
Responen amb pilotes fora: que la divisió ens ho volia donar, però que des 
de prefectura els van dir que esperéssim la nova uniformitat (que ningú sap 
quan arribarà). Diuen que arribaran (sense dir data) 1600 pantalons amb banda/es 
reflectants amb els teixits de nova generació (estil nova uniformitat USC).  

- Quant a la gorra, diuen que no està tancat el model per a trànsit. 
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- Botes: diuen que les noves botes són d’hivern i d’estiu (és evident que ells no se les 
posen) 

- Cascs: els canvien cada 7 anys. Els propers seran de color groc per a trànsit i blanc per 
als Guilles. La marca serà la mateixa per a tothom (sense dir quina serà).  

- 3500 guants antitall nous. Tots els efectius de trànsit en tindran. 
 
Dels polos no responen res (tornarem a insistir per escrit). Se’ls diu que la 
jaqueta motorista traspassa l’aigua. A més, a través de la jaqueta, 
teòricament de gore-tex, també traspassa l’aigua quan estem molta estona 
sota la pluja. 
 

Futur de l’especialitat, fugida de talent i gent formada:  
- Piràmide d’edat: en 5-10 anys, hi haurà una davallada molt important 

d’efectius operatius, principalment per segones activitats, adaptacions 
laborals (no fer nits...) i sortides de l’especialitat. Quin pla de xoc tenen des 
de la CGMO? Considerem vital una previsió dels futurs concursos. 
 
Diuen que ho tenen estudiat. Els números que presentem des d’USPAC, ells també els 
han treballat, però tenen el topall de places marcats per la Prefectura. A més, s’excusen 
amb la manca de promocions d’accés al CME i diuen que l’últim concurs de l’especialitat 
és de l’any 2004. Concurs: la subdirecció accepta tant la petició de la CGMO, com fer els 
2 concurs a la mateixa hora. No saben el nombre total d’efectius, ni la data exacta que 
sortirà (finals 2019 o inicis 2020), ja que molts aniran a Barcelona i aquesta és la 
prioritat de la DGP. 

 
- Per quin motiu les ART no depenen de la Divisió; per què s’ha permès 

que aquesta especialitat tan important per al CME depengui de la regió?  
Ens diuen que la voluntat dels Caps de la CGMO és que les ART depenguin directament 
de la Divisió. S’està redactant un nou Decret d’organigrama de la DGP. 

 
- Ara és el moment de dignificar l’especialitat, per tornar a atraure gent 

quan hi hagi concursos. És important que no es torni a repetir, com enguany, 
que alguns mossos marxin de l’especialitat i que molts altres vulguin marxar.  

 
- Amb quin criteri es repartiran els nous agents de trànsit? Per accidentabilitat 

de l’ART, per pèrdua d’efectius en segones activitats... Actualment, els 
efectius de segona activitat compten falsament com a efectiu operatiu. 
Posem un exemple: a Lleida ja són 5 segones activitats, més les que 
vindran… 

 
- També seria important oferir una sortida, digna, als companys/es que estan 

“atrapats” en l’especialitat des de fa més de 15 o 20 anys. Se’ls deneguen 
comissions de servei a d’altres llocs fora de l’especialitat o no poden optar a 
concursos generals dins el seu destí per falta de puntuació. Altres cossos 
policials ja ho tenen ben regulat des de fa anys. 
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Els 3 últims punts no els han respost, així que els presentarem per escrit. 
 

 
 Recordem als caps de la CGMO que és un error continuar amb el tancament 

dels 6 sectors de trànsit i que aquesta no és la millor manera de demostrar 
que volen lluitar pel futur de trànsit. Hi ha bastantes discussions en aquest punt. 

 
 Funda pernera per als membres de trànsit. Des d’USPAC s’ha instat, diverses 

vegades, tant a la DGP com a prefectura a dotar als efectius de trànsit: 
 

- Pernera per tema seguretat; estem trencant elements de subjecció del 
cinturó a causa de la posició actual de l’arma. 

- Pernera per tema cuidar vehicles; només cal mirar com estan els seients 
dels vehicles  (tapisseria trencada, i escuma del seient per tot arreu). 

- Pernera per operativitat: actualment, l’arma queda atrapada pel cinturó i 
en cas que s’hagués de fer una extracció ràpida, seria impossible. 
 
Ens diuen que la prefectura no vol donar-la. Els caps CGMO no es “mullen”. 

 
 Realitzar la formació en torn de treball o bé planificar el romanent amb 

jornades de 8,5h i fer la formació que pertoqui. O sigui volem jornades 
complertes. 

 
 Poca gent de nits: tenim una plantilla molt envellida i cada cop tenim més gent 

que no pot fer nits, s’ha de compensar com cal aquest torn i instar a la DGP 
perquè ho solucioni d’una vegada per totes. 

 
 Manca de seguretat en fer controls per la manca d'efectius, sobretot al torn 

de nits. Ex: Vehicles fugits dels controls; és impossible fer res per a aturar-los. 
 

- S’ha arribat a un punt en què en un control es fan més positius dels 
vehicles que giren (sempre i quan puguis tenir reacció), que dels que 
s’aturen en el mateix control. 

- Si un vehicle gira o se salta un control i no es pot fer res per evitar-ho, 
s’està llençant un missatge “boca a boca” d’impunitat a la resta d’usuaris. 

- Patrullatge unipersonal. Ex: els caps de torn fan tasques de trànsit 
“normals”; assistències, denúncies, controls,... S’ha donat el cas que el 
cap operatiu ha demanat 32, i la patrulla ha hagut de córrer. Cal recordar 
que estem en Nivell 4 i que una ordre del Major limitava aquestes 
patrulles unipersonals. Demanem que es donin les ordres pertinents als 
Caps d’Àrea perquè NINGÚ patrulli de manera unipersonal. 

 
 Vector: queda com a tasca totalment secundària, sempre darrere de les 

estadístiques de lectures i controls. Per contra, atestats de morts i ferits greus 
pels quals s'inicien inspeccions oculars dies o setmanes després que succeeixen, i 
tot per donar prioritat a l'estadística dels controls. Atestats que s’entreguen als 
jutjats amb 60 i 70 dies...  

- De fet hi ha una instrucció que regula el Vector i no s’està complint. 
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 Planificació controls estàtics: com ja hem dit en moltes ocasions, des 

d’USPAC considerem que hi ha un excés de controls estàtics i una clara minva 
dels controls dinàmics (sobretot a les vies de doble carril), on clarament es poden 
observar infraccions greus, evitar accidents i donar la visualització que a la 
carretera hi ha patrulles de trànsit. A l’actualitat, els serveis dinàmics són 
inexistents i no se’ls dona cap importància. 
 

- Un punt que hauria de tenir tothom molt clar, sobretot els planificadors, 
(per norma general no ho fan), són les temperatures extremes quan es 
planifiques estàtics. Catalunya és molt diversa amb el seu clima i, per 
tant, no es poden fer controls estàtics amb temperatures extremes, tant 
de fred com de calor. 

 
Aquests últims punts no s’ha pogut tractar, ja que els Caps de la CGMO han marxat 
per motius d’agenda i ens han emplaçat a fer-los-hi arribar tot per escrit. 
 
Altres punts de la reunió: 
 

- La mitjana del PGA de trànsit és igual que a la resta d’unitats del CME. 
- S’ha demanat que la divisió no permeti a mossos fora de trànsit treure la plaça 

a altres de la pròpia especialitat... s’han citat 3 casos en concret. 
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