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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: Plantejament de la Direcció General de la Policia amb els efectius de la CD de
Ripollet i del sector de Trànsit Sabadell.
Senyora,
Des de fa unes setmanes el Sindicat Autònom de Policia està rebent queixes i copsant la
preocupació que pateixen els membres del Cos de Mossos d’ Esquadra d’aquesta comissaria de
la Comissaria de Districte de Ripollet i del Sector de Trànsit de Sabadell.
Les preocupacions estarien relacionades amb les informacions que indiquen que la Prefectura té
la intenció de traslladar els agents de la CD de Ripollet a l’ABP de Cerdanyola del Vallès.
A l’efecte, la nostra organització sindical ha fet les gestions oportunes, per saber del cert
d’aquestes informacions. Així els responsables de l’ABP de referència de la CD de Ripollet ens
han informat, que si bé no hi ha res segur encara, també és cert que cada vegada aquest rumor
agafa més pes.
No obstant també ens han manifestat que en cas que finalment es dugui a terme aquest moviment,
a l’encara CD de Ripollet es continuaria deixant un efectiu fent el servei de porta i custòdia de les
dependències i un altre, a l’oficina d’atenció al ciutadà. En aquest sentit, des del SAP-FEPOL ens
preocupa la seguretat de les persones que quedarien en aquesta situació diària, ja que ens
preguntem si la seguretat d’un edifici com aquest, així com també la dels propis efectius es podria
garantir.
Així mateix, un afegit que també ens ha arribat és que aquesta actual CD, un cop els efectius
fossin traslladats a l’ABP de Cerdanyola, es convertiria en la seu del sector de trànsit de Sabadell,
ubicats actualment al Complex Central de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
Sobre aquesta darrera qüestió, des del Sindicat Autònom de Policia hem preguntat també als
comandaments de Trànsit i a la Prefectura i totes les parts ens han informat que no en tenien
coneixement.
Per tant, amb tots els extrems exposats el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) insta a la
Sub-direcció General de Recursos Humans que ens informin per una banda de la situació que hi
ha prevista amb els efectius d’USC Ripollet i, per l’altra, què hi ha de cert en aquesta possible
reubicació del efectius del sector de Trànsit Sabadell.
Restem a la seva disposició per qualsevol aclariment.
Atentament,

Xavi Cabezas – Anna Puig
Delegast del SAP-FEPOL a la RPMN
Sabadell, 15 de setembre de 2020
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