Carta dirigida als aspirants al permís de conduir de les
Autoescoles Federades
Comprova si la teva autoescola està Federada a www.federacio.info

Des de la Federació d’Autoescoles de la Província de Barcelona, volem enviar aquest
document dirigit a tots els alumnes pendents de reali
realitzar
zar les proves de circulació per a
poder obtenirr el permís de conduir.
Segurament qui ens llegeixi, estarà enfadat per no tenir data per presentar
presentar-se a l’ examen
i es farà un munt de preguntes del perquè això, està passant.
Perquè l’autoescola
autoescola no us presenta a l’
l’examen
examen en una data propera com vosaltres
voldríeu?
1.- Les autoescoles estem limitades en les nostres presentacions. No podem presentar
lliurament tots els alumnes que tenim formats i preparats per fer l’examen. Estem
supeditats a la capacitat que té la Prefectura i, això sempre està condicionat per el
número
ero d’examinadors que, cada dia, té la mateixa Prefectura a disposició.
2.- Aquesta limitació de presentacions imposada per l’ Administració, fa que les
autoescoles no puguem donar sortida a la demanda que tenim i, ens crea una “bossa”
d’alumnes pendents
ts d’examen al mateix temps que ens limita la nostra activitat amb totes
les conseqüències i dificultats que això comporta.
3.- Les autoescoles, per tant, no tenim cap culpa ni som responsables de la situació. Al
contrari. Nosaltres, som part perjudicada com els nostres alumnes.
Perquè la Prefectura no dóna més capacitat d’examen a les autoescoles?
1.- Des de fa anys el nostre col·lectiu pateix per la falta de funcionaris examinadors i
administratius, a moltes Prefectures. A Barcelona, també.
2.- En aquests moments, vivim una situació de catàstrofe sanitària i econòmica mundial.
Afecta a molts col·lectius. A les autoescoles, als seus alumnes aspirants a conductors i al
sistema d’exàmens també i de manera molt preocupant per tots.
Respecte del mateixx període de l’any 2020, (febrer) aquest any perdem cada dia prop
d’un 38% de la capacitat d’examen de circulació. Perquè?
Examinadors vulnerables que no poden sortir a circular
Examinadors en situació de confinament per proximitat a un positiu
Examinadors amb baixes laborals
Jubilacions
Dies de vacances o assumptes propis, entre d’altres...
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Seguim amb el calendari d’exàmens i no tenim problemes amb teòrics i destreses. Pel
que fa als exàmens de circulació, la bossa d’alumnes pendents, creix cad
cada dia i les
autoescoles estem condicionades a la capacitat que la Prefectura ens dona en cada
examen.
Com pot gestionar l’autoescola les presentacions dels seus alumnes a l’examen i
que estem fent des de la FAB
FAB?
Mes que mai, és vital no pujar a l’examen a provar sort. Com més suspensos, més bossa
d’alumnes, més temps d’espera i més problemes per a tothom.
Evidentment, establint un ordre rigorós en les presentacions dels alumnes per tal de no
provocar diferències,, entre uns i altres.
Des de la patronal nacional i des de les associacions provincials, s’han fet propostes
importants a la DGT i, al mateix Govern, per implementar mesures i aconseguir a mitjà
termini una solució definitiva al problema que arrosseguem d
des
es de fa molt i molt temps.
Seguir treballant i exigint a l’Administració que busqui fórmules per a poder pal·liar el
dèficit d’exàmens, a pesar de la situació que vivim. Per exemple, la possibilitat d’oferir
hores extres als examinadors o algun dissabt
dissabte
e extraordinari d’exàmens.
Per acabar, insistir que les autoescoles depenem directament de l’Administració per a
poder donar sortida a la nostra feina i som part perjudicada, juntament amb els nostres
alumnes.
Esperem poder revertir la situació en bene
benefici
ci de tothom i us demanem a tots la màxima
comprensió
sió davant la situació que estem vivint i patint.
Una salutació

Teresa Coll Cambras
Presidenta de la
Federació d’Autoescoles de Barcelona
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