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Esperança Cartiel Armida 
Subdirectora General de Recursos Humans 
Direcció General de la Policia 
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona 
 

Assumpte: Canvi de grup del miniconcurs pels efectius que treballen a Barcelona. 

Senyora, 

Com ja sabeu, fa pocs dies es van publicar les bases pel procés d’assignació de les 
dependències operatives de les comissaries i funcions corresponents a llocs de treball de 
la destinació genèrica USC Barcelona.   
 
L’assignació de dependències operatives de la destinació genèrica Unitat de Seguretat 
Ciutadana (Barcelona) es porta a terme prioritzant en l’ordre següent i classificat per 
grups: 
  
- Col·lectiu de funcionaris (C1) amb destinació definitiva a la localitat de Barcelona adscrits 
a la destinació genèrica USC (Barcelona) i que l’ocupen en l’actualitat. 
 
- Col·lectiu de funcionaris (C2) que obtinguin una destinació definitiva a la destinació 
genèrica USC (Barcelona) en el concurs general i ocupin en l’actualitat de forma 
provisional un lloc de treball a la destinació genèrica USC (Barcelona) o alguna de les 
seves destinacions específiques. 
 
- Col·lectiu de funcionaris (C3) que obtinguin una destinació definitiva a la destinació 
genèrica USC (Barcelona) en el concurs general i NO ocupin en l’actualitat de forma 
provisional un lloc de treball a la destinació genèrica USC (Barcelona) o alguna de les 
seves destinacions específiques. 
 
A la convocatòria del 2019, ja vam denunciar que aquesta classificació no tenia en compte 
efectius que treballen des de fa anys a Barcelona i que, des del nostre punt de vista, 
haurien de tenir prioritat respecte a les persones que han assolit ara una plaça genèric, 
però no ocupin una plaça a la RPMB. Estem parlant, per exemple, dels efectius de SRC 
o d’ASTMET. 
 
Tornem a insistir en la necessitat de tenir en compte la situació d’aquests agents, que 
potser ja fa anys que treballen a Barcelona i, per tant, haurien de tenir prioritat respecte 
al grup que ocupen a hores d’ara, el C3, per no perpetuar la seva situació. 
 
És per aquest motiu que SAP- FEPOL sol·licita que, amb caràcter urgent, es revisin i 
modifiquin els criteris per tal de canviar de grup aquests efectius del C3 al C2. Així 
evitarem novament un greuge comparatiu recurrent que es repeteix a cada 
convocatòria, i que som a temps de revertir. 
 
Atentament,    p.o. 
 
 
 
 
Imma Viudes 
Delegada sindical SAP-FEPOL (RPMB) 
Barcelona, 12 d’agost del 2022 
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