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Trànsit Sabadell: del Complex Central 
a Cerdanyola, perquè molestem? 

Sabadell, 15 de gener del 2021.- 

Fa uns mesos, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) preguntava sobre les 
veus que s’escoltaven de traslladar l’ART Metro Nord a la Comissaria de Ripollet. 
Com? Ens preguntaven estranyats. Res! No hi ha res d’això! Ens responien. 

Sembla que els especialistes de trànsit que estem al Complex Central no ens volen. 
No ens aprecien! Som una càrrega que cal treure’s de sobre. Per contra nosaltres 
només volem treballar en unes dependències policials dignes i en condicions. 

El sentiment s’accentua si a aquest trasllat, li afegim el tancament del sector de trànsit 
de Mataró (el 30% dels actuals sectors que tenen data de caducitat) o si li afegim 
també l’amuntegament de vector a l’OTEC Regional després de treure’ns de Mollet. 

Des de la nostra organització sindical, traslladant el sentiment general de tots els 
especialistes, compartim amb ells que Cerdanyola no son a dia d’avui unes 
dependències policials amb capacitat per assumir trànsit Sabadell. 

Físicament és impossible (i menys en els temps actuals de COVID-19) afegir un mínim 
de 118 taquilles per als 59 especialistes, més els 22 vehicles que formen part del parc 
mòbil del Sector de Sabadell.  

Sorprèn més la decisió, si descobrim que el garatge de l’ABP de Cerdanyola és massa 
petit per a les furgonetes de trànsit, les quals ni tant sols (per les seves mides) podran 
accedir al seu interior i no es podran carregar.  

A més! Algú s’ha parat a pensar, que ubicant als especialistes a Cerdanyola els estem 
portant físicament a un dels extrems del territori que s’ha de cobrir? Algú s’ha parat a 
pensar que l’actual connexió amb les vies principals serà pitjor amb la nova ubicació? 

Des del SAP-FEPOL, oposant-nos totalment a aquest canvi d’ubicació, posem en 
dubte la necessitat d’aquest trasllat i més, si tot es justifica únicament perquè els 
especialistes del Sector de Sabadell, no son serveis centrals. Dit això, la nostra 
organització sindical no està disposada a permetre que aquest trasllat de 
dependències es realitzi sense que s’asseguri prèviament que Cerdanyola està del 
tot preparada. 

Reclamem per tant a la Comissaria General, com a Infraestructures del Departament 
d’Interior que ens mostrin el projecte, amb les obres que s’haurien de fer per garantir 
unes condicions i un servei acord a la normativa sobre seguretat i salut laboral. Volem 
veure el projecte i en cap cas (si finalment es fa) s’hauria de realitzar el trasllat sense 
garantir unes condicions òptimes. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


