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TRASLLADEM LA SITUACIÓ DE PRECARIETAT LABORAL 

S.O.S TRÀNSIT 
 

Delegats del Sector de Mossos de CCOO ens hem reunit el dia 22-7-2021 amb la Sub Direcció de Recursos Humans 

de la Direcció General de la Policia al Departament d'Interior, per tal de traslladar comunicació sobre MANCANCES 
LABORALS I PROPOSTA DE MESURES PER MILLORAR L'ESPECIALITAT. 
 
Seguint els criteris reivindicatius que duem a terme des de fa dos anys per tal de donar suport e intentar aconseguir 
condicions de treball dignes per les dones i homes que treballen a l'especialitat, ens hem reunit vàries vegades amb els 
responsables de la Divisió de Trànsit sense cap resultat positiu a destacar. TENIM DAVANT UN MUR INFRANQUEJABLE 
I INSENSIBLE, incapaç de donar solvència a les greus mancances que pateix l'especialitat. 

 
Ahir, vàrem traslladar a la SGRRHH, les circumstàncies laborals en què treballen els professionals de l'especialitat de 

trànsit, les quals, han causat la màxima desil·lusió i desmotivació entre els treballadors en els darrers anys, ja sigui per la 
manca de material, manca de personal o manca de vehicles. Recordem que hi ha vehicles que no descansen les 24 
hores del dia. 

 
Aquestes circumstàncies laborals, estan afectant molt el correcte desenvolupament de la tasca preventiva i de 
reacció en els accidents. Hem traslladat la màxima preocupació pel tancament dels sis sectors de trànsit davant 
del repunt de mobilitat i accidentalitat que s'està donant a les carreteres catalanes després de les restriccions per 
la Covid-19. 

 
Hem cregut molt important comunicar-li per escrit la situació de precarietat en la qual es troba l'especialitat. Aquesta 
deixadesa, aplicada a uns professionals dedicats 100% des del primer moment que es va fer efectiu el traspàs de 
competències de trànsit, dona com a resultat, una especialitat maltractada sistemàticament i que a més sosté el grau 
més gran de mortalitat i de lesionats del cos de Mossos d'Esquadra en acte de servei. 

 
Aquestes circumstàncies, sumades a les genèriques del cos, han causat un desànim entre la plantilla sense precedents. 
A tal punt hem arribat, que molts dels professionals que formen part, es plantegen deixar de prestar els seus serveis a 
l'especialitat per marxar a altres destinacions o a les Policies Locals. Després fer-se càrrec de les competències de 
trànsit, poc més de 900 efectius presten els seus serveis a les carreteres catalanes davant dels gairebé 1.600 que 

vàrem iniciar aquest camí. 
 
Hem traslladat també  la diferència econòmica del complement d'especialitat al CME si ho comparem amb la mateixa feina 
desenvolupada per altres cossos de seguretat que duguin a terme les mateixes tasques, però cobrant un plus superior al 
nostre. 
 
Fins i tot en aspectes relatius a la carrera professional dels homes i dones de l'especialitat, hi ha constància de què a 

trànsit és gairebé impossible desenvolupar una evolució professional en forma d'ascens, tal com clarifiquen el nombre 
d'aprovats en les darreres promocions de caporals, sergents i sotsinspectors. 
 
Entre els punts traslladats, destaquem els següents : 
 
• Situació actual de l'especialitat i estat anímic de la plantilla. 
• Estat actual i futur del parc mòbil de l'especialitat de trànsit. 
• Tancament d'alguns dels sectors de trànsit de Montblanc, Mataró, Sant Feliu de Guíxols, Olot, Igualada i Mora 
d'Ebre. 
• Manca de suport psicològic. 
• Diferencia econòmica del plus de l'especialitat respecte a altres cossos policials. 
• Condicions de treball, material i formació dels agents destinats al control de transport per carretera. 
• Canvi d'ubicació del sector Sabadell. 
• Propostes de millora. 

 
Tot i que la Sub Direcció no ha pogut donar-nos cap resposta ni cap compromís a les reivindicacions que els hi hem 
traslladat, hem de dir que marxem amb bones sensacions, encara que sigui per una vegada, sembla que com a mínim 
algú escolta. Agraïm l'esforç de l'equip de la SGRRHH, el qual en ple període vocacional ha destinat gran part del 
matí a prendre nota de les circumstàncies en les que els professionals de trànsit han de treballar per tal d'ajudar a la 

ciutadania de Catalunya. 
 

S.O.S TRÀNSIT !! 


