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La Subdirecció General de Recursos Humans confirma 
la roda d’efectius a l’ACD de Barcelona 

 
Barcelona, 11 d’abril de 2020.- 

Fa unes setmanes que els efectius 
destinats a l’Àrea de Custòdia de 
Detinguts de Barcelona 
demanaven que es fes efectiu el 
relleu en aquesta destinació. 
Malgrat el mes de gener 
s’anunciés el relleu per aquest 
mateix mes d’abril hi havia la 
possibilitat que, com a 
conseqüència del COVID-19 no es 
fes finalment efectiu. 

És per això que el Sindicat 
Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va reclamar en la darrera reunió de 8 d’abril amb 
l’Administració, el compliment dels compromisos establerts amb el col·lectiu. Des de 
la nostra organització sindical vam recordar que, per les especials condicions de 
l’ACD de Barcelona, es va determinar una permanència de 6 mesos i que les rodes 
s’havien establert per fer-se efectives, els mesos d’abril i octubre.  

Així mateix, no enteníem tampoc com en aquesta ocasió, tot i trobar-nos en una 
situació especial pel COVID-19, la decisió del relleu no recaigués únicament en la 
RPM de Barcelona. Malgrat haver-se aturat els moviments d’efectius, entenem que 
l’ACD de Barcelona és una destinació prou penosa com per dur a terme, el relleu que 
ja el mes de gener s’havia anunciat. 

Doncs bé! Avui, la Subdirecció General de Recursos Humans via telemàtica ens ha 
confirmat que, tenint en compte les particularitats del servei de l’ACD de Barcelona 
ha de ser una excepció en quan a aquest moviment de personal i per tant, el relleu 
dels efectius es farà tal i com s’havia previst. 

Per tant, des de la nostra organització sindical valorem molt positivament aquesta 
decisió i celebrem que properament es faci efectiva la roda a l’ACD de Barcelona. 
Ara esperem que s’informi al col·lectiu i es confirmin els extrems que SAP-FEPOL 
avança en aquest comunicat, així com també de la data concreta del canvi, esperant 
que aquesta sigui quan més aviat millor. 

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


