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Els Caporals de trànsit s’incorporen dijous a les noves 
destinacions 

 
Barcelona, 9 de novembre del 2020.- 

Des que van sortir les bases del concurs oposició de llocs de 
treball de l’especialitat de Trànsit en la categoria de caporal/a 
(núm. de registre de la convocatòria 220/20), SAP-FEPOL ha 
estat treballant per avançar la data d’incorporació dels caporals 
que, havent guanyat plaça en una nova destinació, no havien 
de fer el curs de l’especialitat de Trànsit a l’ISPC. 

Vam tornar-ho a demanar per escrit el 02 d’octubre del 2020 
després d’haver-ho defensat en vàries reunions i, finalment, el 
dia 14 d’octubre van acceptar la nostra proposta. El 2 de 
novembre aconseguíem avançar la data d’incorporació als 
nous destins d’aquells especialistes caporals que havien de fer 
les pràctiques.   

Doncs ara ja és definitiu. Avui ha sortit publicat al DOGC núm. 
8266 – 9.11.2020, “RESOLUCIÓ INT/2693/2020, de 29 
d'octubre, per la qual es resol parcialment la convocatòria, 
mitjançant concurs oposició, per a la provisió de llocs de 
treball de l'especialitat de trànsit de la categoria de 

caporal/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la 
convocatòria 220/20).” 

Dimecres 11 de novembre del 2020 serà l’últim dia de treball d’aquests caporals en el seu actual 
destí i dijous 12 de novembre de 2020 s’incorporen a la seva nova destinació que han guanyat al 
concurs oposició de l’especialitat de trànsit. 

Però, cal recordar que, d’acord amb l’article 15.2 del Decret 401/2006, de 24 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de provisió de llocs de treball del Cos de Mossos d’Esquadra: 

Ø Si el nou lloc de treball assignat NO implica canvi de localitat, el termini de pressa de 
possessió en el nou lloc de treball és l’endemà del cessament. 

Ø Si el nou lloc de treball assignat implica canvi de localitat dins la mateixa Regió Policial, 
Àrea Regional de Trànsit o dins un mateix àmbit territorial, s’incorporarà el tercer dia del 
cessament. 

Ø Si el nou lloc de treball assignat implica canvi de localitat a una altra Regió Policial, Àrea 
Regional de Trànsit o dins un mateix àmbit territorial, s’incorporarà el cinquè dia del 
cessament. 

Companys, enhorabona, bona sort i bon servei a les vostres noves destinacions. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 
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S’accepta la proposta de SAP-FEPOL d’avançar 
la incorporació dels caporals de trànsit 

 
Barcelona,  14 d’octubre del 2020.- 

El 2 d’octubre, la Secretaria de Trànsit del 
SAP-FEPOL instava a la Comissaria General 
de Mobilitat i a la Sub-direcció General de 
Recursos Humans a permetre que els caporals 
i les caporales que, havent guanyat plaça 
definitiva en el darrer concurs i que no tenien 
l’obligació  de fer el curs a l’ISPC, poguessin 
incorporar-se ja a les seves noves destinacions. 

La intenció de la nostra organització sindical no 
era altra que (tenint en compte l’excessiu temps 
sense concursos a l’especialitat i 
l’excepcionalitat generada per la pandèmia) 
poder avançar un acostament als seus domicilis 
de totes les persones afectades, millorant uns 
mesos abans la conciliació de la vida familiar. 

En el mateix escrit de 2 d’octubre, SAP-FEPOL 
presentava un estudi amb l’afectació que aquest avançament de les incorporacions 
tenia sobre totes les destinacions, essent aquest mínim i pràcticament nul. 

Doncs bé! En la reunió que hem mantingut aquesta mateixa tarda amb la Sub-direcció 
General de Recursos Humans i la Divisió de Trànsit, aquests ens han informat que 
(observades les dades facilitades per SAP-FEPOL) accepten la proposta de la nostra 
organització. 

En aquest sentit s’ha acceptat que la gran major part de caporales i caporals que es 
troben en aquesta situació no hagin d’esperar a la finalització del curs de l’especialitat 
(previst per iniciar-se el proper 2 de novembre), sinó que podrà ser immediata.  

Per tant, des de la nostra organització sindical volem felicitar tant a la Divisió de Trànsit, 
a la Comissaria general de mobilitat i a la Sub-direcció General de Recursos Humans 
per la decisió presa, gràcies a la qual s’avançarà el retorn dels i de les especialistes 
que tants anys porten lluny de casa, havent d’assumir un cost extremadament elevat 
tant en l’àmbit personal com en l’econòmic. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


