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QUE PASSARÀ AMB SECTOR 
TRÀNSIT MOLLET ? 

I AMB ELS DRETS I GARANTIES 
DELS SEUS ESPECIALISTES? 

 

Mollet del Vallès, 23 d’octubre de 2014 
 
 

EL SAP som coneixedors que la Direcció General de la Policia té molt avançada la decisió unilateral 
de rescindir l’activitat del Sector de Trànsit de Mollet del Vallès, traslladant els especialistes a l’ABP 
de Granollers, sense que en cap moment s’hagi informat als propis afectats i els seus representants 
sindicals. 

 
Els professionals de l’especialitat de trànsit del sector de Mollet del Vallès i el SAP  estem expectants 
i molt preocupats per desenvolupament del més que probable canvi de destinació que es podria 
produir a curt termini. 

 
Davant el desconeixement del grau de veracitat d’aquestes informacions, des de ja fa uns mesos el 
SAP ha tingut diverses reunions i converses amb la Divisió, l’ART Metro Nord, amb els 
comandaments del sector i vector de Mollet del Vallès i els companys, de les quals no hem tret més 
que suposicions i la evidència que existeixen moltes probabilitats que tiri endavant, però res en clar... 

 
Davant la greu manca d’informació i explicacions coherents sobre el perquè, el com i el quan 
d’aquesta decisió que afecta greument a les condicions laborals dels companys, el SAP i els 
professionals que treballen al sector de trànsit de Mollet del Vallès tenim molts dubtes i moltes 
qüestions transcendentals pel seu destí: 
 

• Definitivament, es produirà el trasllat o no es produirà ?  
• Si la resposta és afirmativa, quan preveu que es produirà aquest trasllat ? 
• Quin caràcter tindrà aquest moviment, es tractarà d’una remoció del lloc de 

treball, cessament del lloc de treball o d’un trasllat forçós ? 
• En relació amb la pregunta anterior, sota quines condicions es portaria a terme 

(adscripció de servei, redistribució d’efectius, destí provisional, plaça fixa) ? 
• Quines garanties donen als professionals de l’especialitat de trànsit que siguin 

traslladats forçosament ? 
• Quines garanties donen als professionals de l’especialitat de trànsit que no 

acceptin ser  traslladats? Podran escollir un altre destí alternatiu de manera 
definitiva dins el Cos ?  

 
Des del SAP instem a l’administració catalana que informi dels extrems d’aquesta notícia als 
companys i als seus representants sindicals i que, si estan decidits realment a portar a terme aquest 
canvi, que ho facin respectant i garantint els drets dels companys/es en tots els seus extrems. 

 
SECCIÓ SINDICAL DE TRÀNSIT DEL SAP 

SAP, SOM GENT DE TRÀNSIT 

s ind ica t au tònom de po l ic ia 4)6�%07�463*)77-32%07�()0�8627-8
Rambla del Raval, 29-35, local 5, 08001 - Barcelona -  Tel. 93 342 68 10 - Fax. 93 342 68 11 - www.sap-ugt.cat - sap@sap-ugt.cat


