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SAP-FEPOL denuncia que el Departament d’Interior pretén
traslladar a 59 efectius de trànsit a unes dependències no
habilitades, per rebre a un cúmul tan gran de persones
Barcelona, 21 de gener del 2021.-

SAP- FEPOL vol denunciar el
trasllat imminent de 59 efectius de
trànsit del Complex Central a l’ABP
de Cerdanyola; El motiu de la
denúncia és que aquest canvi és
massa precipitat i provocarà̀
l’amuntegament més de 160
efectius (59 de trànsit i 105 de
seguretat ciutadana) en un lloc que
encara no reuneix les condicions
legalment establertes perquè̀ no
s’ha fet cap actuació́ de millora.
Advertim que l’amuntegament d’agents pot provocar un brot de la COVID-19 i demana
que aquest trasllat no es realitzi fins que es condicioni l’edifici
En un torn normal, podran coincidir a la mateixa hora gairebé́ seixanta persones, que
compartiran espais com vestidors, menjadors i oficines, dependències que, en alguns
casos, no compleixen les disposicions mínimes del lloc de treball o la normativa
vigent.
A causa de la situació́ provocada per la Covid-19, el Departament ha manifestat la voluntat
d’extremar les precaucions i minimitzar el risc de contagi entre els/les agents del cos.
En aquest sentit, SAP-FEPOL no entén com es decideix traslladar els efectius i aglutinarlos en unes dependències no habilitades per a rebre un volum tan gran de persones sense
abans haver habilitat l’edifici i tots els seus espais de treball, i menys sense haver
consultat amb la part social i els seus tècnics.
Creiem que abans de prendre decisions d’aquesta índole cal fer un estudi sobre les
necessitats de l’edifici perquè aquest pugui acollir a aquest nombre de persones.
SAP-FEPOL insisteix en el fet que el Departament ha de ser el primer garant de la salut
i la seguretat dels seus treballadors i treballadores i, per tant, sol·licita que, ateses les
circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia, i donat que no es pot garantir
en cap cas la distància de seguretat per evitar contagis, es donin directius urgents per
habilitar estructuralment l’edifici de Cerdanyola de manera que els mossos i les mosses
puguin canviar-se i treballar en condicions d’higiene i seguretat.
Realitzar el trasllat sense preparar les dependències es contradiu amb les accions que
està realitzant l’Administració́ per aturar els possibles contagis entre els/les membres del
cos, així́ com de la societat en general.
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