
             

CCOO , sindicat majoritari a la Taula General de la Funció Pública. 

 
 

        

DEMANEM A LA SUB-DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS QUE ACLAREIXI 

LA SITUACIÓ ACTUAL DEL SECTOR DE TRÀNSIT DE SABADELL 

 
El passat dia 22 de gener de 2021, es va convocar una reunió entre els treballadors i treballadores 
del sector de trànsit de Sabadell i els comandaments de la Regió Policial Metropolitana Nord a la 
qual no van ser convocades les organitzacions sindicals i per la qual cosa, els sindicats no 
tenen dades oficials relatives al contingut de la reunió (o com a mínim no la nostra, en representació 
dels seus afiliats afectats) ni de les circumstàncies que justifiquen el trasllat de 59 agents que formen 
part de la plantilla del Sector de Sabadell. 
 
Que hem fet i estem fent CCOO per tal de defensar els interessos dels i les companyes del 
sector de trànsit de Sabadell? 
 

1. Posteriorment a la citada reunió, vàrem mantenir una reunió presencial amb el Cap de la 
Divisió de Trànsit per tal d'informar-nos del contingut de la mateixa i interessar-nos per les 
circumstàncies del trasllat, però no ens va donar resposta, ja que manifestava que no tenia 
coneixement de res, tan sols que operativament estava bé. 
 
2. Poc temps després vàrem enviar un correu al Comissari Molinero, ja que havia assistit a 
la reunió, però ens va remetre a parlar amb el Cap de la Comissaria de Mobilitat. 
 
3. Al cap de pocs dies vàrem rebre trucada telefònica del Sots-cap de la Comissaria de 
Mobilitat amb relació a la qüestió del Sector Sabadell, en la que ens explicava que tampoc 
tenia coneixement del qual ens interessava amb relació al citat trasllat, però que faria 
gestions i encara no sabem si han donat fruit, ja que no ha tornat a contactar amb nosaltres. 
 
4. Finalment, vàrem rebre trucada del Responsable de Relacions Laborals de la Sub-direcció 
General de Recursos Humans, en la que ens feia referència al trasllat del sector, però que 
tampoc ens va aclarir res respecte al que li plantegem sobre l'expedient administratiu del 
trasllat dels i les companyes a la comissaria de Cerdanyola. Es va comprometre a donar-nos 
resposta en poc temps, però encara no hem rebut cap mena de notícia. 

 
 
Després d'esgotar totes les vies possibles amb els responsables policials per tal d'obtenir 
una resposta que deixi clar el futur del Sector de Sabadell, ens hem dirigit via registre a la 
Sub-direcció General de Recursos Humans per tal que ens pugui donar resposta per escrit a 
les següents qüestions: 
 
 

1.- Informin de la figura administrativa que s'està utilitzant o es vol utilitzar pel canvi de 
destinació. 
2.- Informin de la data en la qual ha tingut inici el citat procediment administratiu. 
3.- Informin del procés mitjançant el qual han donat inici al procediment, sigui via escrita o 
verbal als treballadors afectats. 
4.- Quin és el procediment administratiu que es pretén utilitzar per justificar el trasllat. 
5.- Que es doni a aquest sindicat CCOO, vista i còpia de l'expedient administratiu que acrediti 
el trasllat dels efectius de Sabadell a Cerdanyola o a altra destinació diferent de la que 
actualment ocupen. 
6.- S'atorgui període d'al·legacions per la defensa de l'interès del col·lectiu de treballadors i 
treballadores afectades. 
7.- Ens informin de la data aproximada en la qual s'ha determinat realitzar el trasllat. 


