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 SAP-FEPOL reclama la revisió del procés 
d’assignació per ocupar provisionalment llocs de trànsit 

Barcelona, 9 de juliol de 2022.- 

Després que, per la tasca constant 
del Sindicat Autònom de Policia 
(SAP-FEPOL), el Consell de la 
Policia la suspensió dels 
tancaments del sis sectors de 
trànsit, la Subdirecció General de 
Recursos Humans de la Direcció 
General de la Policia va publicar un 
procés d’assignació de places per 
ocupar provisionalment, llocs de 
treball de dites Àrees Regionals 

(procés amb número de registre SGRH 19/22). 

En total s’oferien 26 places, les quals es trobaven repartides per 12 al Sector 
d’Igualada, 8 al Sector de Mora d’Ebre i 6 places al Sector de Vielha e Mijaran a les 
quals, caldria afegir totes aquelles que es generessin a resultes. 

No obstant, des de la Secció Sindical de Trànsit del Sindicat Autònom de Policia 
(SAP-FEPOL) hem tingut coneixement que de totes les esmentades en el punt 
anterior, només se n’han arribat a cobrir el 50%  del llistat (9 a Igualada, 3 a Mora 
d’Ebre i 1 a Vielha e Mijaran) i 4 places de resultes (3 Sector de Manresa i 1 creiem 
a Tàrrega). 

Així mateix, hem tingut coneixement que s’han assignat places a efectius del cos de 
mossos d’esquadra adscrits a Unitats de Seguretat Ciutadana, quan per a les 
mateixes places, s’hi havien presentat especialistes de trànsit els quals, per les 
pròpies bases del procediment (punt 4.2 de les bases), tenien prioritat en la seva 
assignació.  

És per això que des de la nostra organització sindical, en un escrit presentat amb 
caràcter d’urgència aquest mateix matí, ja s’ha demanat a la Sub-direcció General 
de Recursos Humans per tal que es revisi el procediment d’assignació de les places 
i, un vegada comprovades les nostres informacions, s’acabin d’assignar les places 
que no han estat ocupades i que es facin els canvis oportuns que garanteixin les 
bases del procés d’assignació.  

Com no podria ser d’una altra manera, la nostra organització sindical mantindrà 
informada de manera individual a totes les persones afiliades que us heu vist 
afectades per aquesta situació.  

  SAP, TREBALLEM X  A TU! 


