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SAP-FEPOL AVANÇA EN LA RETIRADA DEL
Q10 DE TRÀNSIT!
Barcelona, 2 de maig del 2018.-

Tal i com ja anunciéssim al col·lectiu de trànsit en l’inici de
la campanya #FORAQ10, el Sindicat Autònom de Policia
(SAP-FEPOL) continua amb pas ferm per assolir la retirada
del quadrant actual d’aquesta especialitat.
A l’efecte, la nostra organització ho ha demanat per escrit
(presentant una proposta alternativa com l’R3 garant), ho
ha defensat en el darrer Consell de la Policia i ara, ho ha
reclamat en tres reunions que ha mantingut entre el 24 i
26 de maig, amb el Departament d’Interior, la Direcció
General de la Policia i el Servei Català del Trànsit.
Així mateix, en aquestes reunions, la nostra organització
sindical -a més de reclamar la retirada del Q10- ha exigit la
necessitat de recuperar serveis que fa temps es pagaven
en OER (hores extres), ha reivindicat un escut per a
l’especialitat de trànsit i ha instat a l’Administració fer
marxa enrere en el tancament dels sis sectors de trànsit.
Després de les tres reunions mantingudes, la nostra
organització fa una valoració positiva, ja que tant el Departament d’Interior, com la
Direcció General de la Policia, la Subdirecció General de Recursos Humans, el Servei
català del Trànsit i la Comissaria General de Mobilitat veuen possible retirar el Q10,
aprovar un nou quadrant i implantar un escut per a l’especialitat.
Recordem! Quina és la nostra proposta de quadrant per a l’especialitat?
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R=1 Servei de dilluns a diumenge de matins
R2= Servei entre setmana de tarda o nit de dilluns a dijous i nit divendres i t/n en cap de setmana.
R3= Servei de dilluns a divendres en torn de tarda.

Esperem doncs continuar fent passos per acabar definitivament amb un horari que, des
de la nostra organització sindical portem molts anys reclamant l seva retirada. Els
delegats i delegades de SAP-FEPOL ampliaran al col·lectiu la informació del resultat de
les reunions mantingudes la setmana passada.

FEM FORA EL Q10!
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