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SAP-FEPOL insisteix en la necessitat de fer efectiu ja, 
el relleu a l’ACD de Barcelona 

 
Barcelona, de 2020.- 

Com ja sabeu, a l’última reunió regional es va 
acordar que els canvis d’aquesta propera roda 
es farien a l’última setmana d’abril o la primera 
de maig. 

Malauradament, a causa de les mesures 
previstes per la COVID 19, s’han aturat tots 
els processos de canvi de destinació. No 
obstant, la nostra organització ja va reclamar 
en la reunió amb la SGRH de 8 d’abril la 

necessitat de seguir amb el calendari previst.  

Així, en una nova reunió feta tres dies més tard (11 de març), i després de les gestions 
fetes també amb la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, la Prefectura donava el 
vistiplau per realitzar els canvis a l’ACD confirmant-nos que aquests es farien el 
més aviat possible.  

No obstant, passen els dies estem a les portes de maig i la roda d’efectius continua 
sense produir-se, extrem que no entenem donat que considerem que s’hauria de donar 
prioritat absoluta a realitzar aquests canvis.  

Cal tenir en compte que l’Àrea de Custòdia de Detinguts, per les seves particularitats, és 
un dels destins més penosos del territori. Per tant,  dels del SAP-FEPOL hem tornat a 
demanar la celeritat necessària, per poder evitar que els efectius que heu de sortir, 
passeu allà el menor temps extra possible.  

A l’efecte la nostra organització sindical ha insistit que els efectius que us trobeu 
destinats a l’ACD patiu una situació gairebé insalubre, amb unes instal·lacions sense 
llum natural i sense ventilació i essent aquest motiu, entre d’altres, que en el seu dia 
es decidís que les rodes fossin més curtes. 

També sabem que des del servei s’han fet les gestions pertinents i que és la Regió qui 
ha de determinar el dia dels canvis, segons els criteris que estableixin. 

És per això que amb aquest comunicat, des del SAP- FEPOL sol·licitem als Caps de la 
RPMB  que tramitin el més ràpidament  possible el relleu a aquests efectius, els quals, 
en molts casos, recordem que fa més de set mesos que es troben al servei. No oblidem 
que aquests agents estan obrint altres ACD amb detinguts amb possible COVID, i que la 
pressió cada cop és més alta.  

SAP, TREBALLEM X  A TU! 


