Intervenció PSC al ple extraordinari sobre la situació que es viu a la
Policia Local de Sant Vicenç dels Horts
Ens hem vist obligats a presentar (conjuntament amb els Grups Municipals d’ICVEUiA i el PDeCat) aquesta moció i forçar un Ple Extraordinari per parlar d’aquest
tema davant la situació de deteriorament que es pateix a la Policia Local degut a la
mala gestió dels Recursos Humans i de la manca de model, o com a mínim la manca
del model de proximitat que nosaltres considerem que haurien de tenir les polítiques
de seguretat dirigides per l’Ajuntament.
En aquest moment, i com a conseqüència de les decisions polítiques preses com a
mínim en els darrers dos anys, estem molt lluny del model de proximitat que
considerem és exigible a la Policia Local.
Una manca de model –insistim- al que s’ha arribat degut a les decisions preses durant
aquest mandat, especialment des de l’any 2016.
És veritat que estem aquí per què va haver-hi un punt d’inflexió el dia 22 de febrer,
quan es va produir un fet lamentable com va ser haver de tancar les portes de la
Policia Local, deixant sense servei, ni que fos per unes hores, a la ciutadania de Sant
Vicenç. El primer cop a la nostra història que arribàvem a aquest extrem. Mai abans
s’havia deixat la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts sense aquest imprescindible
servei públic.
*
Però a aquesta situació extrema no s’arriba d’un dia per un altre... A aquesta situació
s’arriba després d’un temps, d’uns anys caracteritzats per una nefasta gestió dels
recursos humans, per la falta de planificació i per la manca de criteri polític.
Feia molts mesos que veníem avisant, que veníem preguntant perquè érem
coneixedors la situació que s’estava vivint, però per responsabilitat no havíem volgut
fer una denúncia pública (com la que finalment vam acabar fent).
Feia molt de temps que sabíem que són moltes les tardes (també les nits i els caps de
setmana) que no hi ha més que 1 o 2 persones treballant (evidentment, quan hi ha
una sola persona, no pot ni sortir de la Prefectura... quan hi ha una sola persona no
pot fer gaire cosa més que atendre el telèfon).
No exagerem si diem que, en els últims anys, més d’un centenar de vegades s’ha donat
aquesta situació.
De fet, la mateixa setmana del 22 de febrer en els horaris entre torns (és a dir, entre
les 14h i les 16h i entre les 19,30h i les 22h) només hi havia una sola persona
treballant durant tota setmana... en el moment que aquella persona va tenir una
situació personal que li va impedir venir a treballar aquell dia, el resultat va ser que
ens vam quedar amb 0 persones treballant.
Situació, insistim, que era previsible, i que políticament no es va fer res per evitar.
És per això que demanem responsabilitats polítiques.

L’alcaldessa, el regidor de Recursos Humans i la Regidora de Seguretat Ciutadana
n’eren conscients d’aquesta situació i no van fer res per resoldre-la o no van saber
fer-ho.
Exigim responsabilitats polítiques.
I no som els únics, perquè uns dies després d’aquest fatídic 22 de febrer, vam llegir
una nota del Comitè Unitari en que es feia una descripció molt dura de la situació:
“El procés de desintegració del servei de policia fa més de dos anys que dura.
El passat divendres 22 va arribar al seu punt màxim quan no es va poder prestar cap
servei i es van tancar les dependències per manca de personal, deixant la població
desemparada. En més de 50 anys de servei policial a Sant Vicenç, mai s’havia donat
aquesta trista circumstància. Ja fa molts dies que s’està cobrint el servei amb només 1
o 2 agents i era qüestió de temps que s’arribés al tancament. Més enllà de factors
puntuals, aquest fet és conseqüència de la nefasta direcció política per part de la
Regidora i per la incompetència dels responsables del departament de Recursos
Humans”.
No ho diem nosaltres... ho diu el Comitè Unitari...
I afegeix
“reclamem
• Un quadrant digne que es pugui complir, respectant els drets de les
treballadores i treballadors i que doni resposta al que reclama la
ciutadania
• Millores laborals que facin més atractiva la nostra plantilla per tal que
no marxin els efectius i que cobreixin les baixes
• La dimissió del màxim responsable polític de la Policia Local,
d’Organització i Recursos Humans”
No ho diem nosaltres, ho diu el Comitè Unitari.
Però, insistim, feia mesos que es veia venir; es tractava d’una situació previsible, no
puntual, sinó una situació estructural.
Els motius són diversos (alguns ja han sortit a la nota del Comitè)
Un, sense dubtes, té a veure amb les condicions laborals de la plantilla.
Ho hem denunciat molts cops. Ja sabem que hi ha molta mobilitat, però potser si les
condicions laborals fossin millors, no n’hi hauria tanta...
En aquest sentit, també fa prop d’un any que la llavors presidenta de la Junta de
Personal va adreçar un escrit directament a l’Alcaldessa en aquesta línia, i alertant de
la situació de la Policia Local.
El dia 15 de juny de 2018 la Junta de Personal va escriure:

“Li fem arribar aquest escrit per informar-la de les deficiències i del malestar que
existeix des de fa ja molts mesos al col·lectiu de la Policia Local.
És per aquest motiu que s’està posant en seriós perill el compliment de totes les
tasques que li són requerides a aquest col·lectiu, en especial els caps de setmana i els
dies d’activitats especials. Diferents són els motius que causen aquesta situació:
• manca i alta mobilitat d’efectius,
• llocs de treball ocupats per un alt nombre de persones interines i en comissió
de serveis,
• retribucions i jornada laboral per sota d’altres poblacions
• i, en general, es pot dir que les condicions de treball existents no són les
idònies:
o la jornada laboral,
o preu hora extra,
o retribucions d’especialitats,
o festius especials,
o interpretacions sobre triennis i dies de vacances...”
I afegia
“Els sindicats representants de tota la plantilla municipal han fet saber aquesta
situació a Recursos Humans en diverses ocasions, i la resposta sempre ha estat un
munt d’excuses per no moure res del que hi ha actualment, i tampoc millorar les
condicions del personal”
És lògic, doncs, que demanem responsabilitats i que denunciem que, en part, aquesta
crisi està motivada per una mala gestió dels Recursos Humans i la mala situació
laboral del personal que fa que molta gent marxi d’aquest ajuntament (fins i tot a
ocupar places de menys categoria que les que tenien aquí).
Però no només ho va dir la Junta de Personal, és que nosaltres mateixos hem insistit
en diverses ocasions i sovint hem fet preguntes (en privat i en públic) sobre el tema:
• hem insistit en les poques places que s’han anat convocant
• hem criticar que hi hagi places que, aprovades, no es convocaven mai... o
triguen molts mesos en convocar-se
• hem demanat la incorporació de nous agents
• Vam preocupar-nos quan vam saber que la Junta Local de Seguretat havia estat
dos anys sencers sense reunir-se (i, per tant, dos anys sencers sense
coordinar-se amb la resta de cossos de seguretat amb competències a Sant
Vicenç)
• Hem estat demanant durant mesos les dades treballades a la Junta Local de
Seguretat (i que finalment ens heu donat unes dades absolutament cuinades
on es parla de la comparativa del 2015 i el 2018, però on no surten les dades
del 2016 i de 2017 perquè sabeu que en els últims anys hi ha hagut un

increment dels fets delictius a Sant Vicenç dels Horts. Ho sabeu i ens amagueu
la informació.
Avui, d’una plantilla orgànica de 47 persones, només hi ha 33 persones treballant.
Manquen 14 persones: 12 agents i 2 caporals.
Heu fet el càlcul en hores que suposa això?
Sabeu quantes hores de servei de menys s’estan donant a la ciutadania?
Més de 500 hores a la setmana.
Més de 2000 hores al mes de dèficit.
Perquè tan important és la ratio d’agents per ciutadania, com les hores de servei que
aquests agents i aquestes agents donen: 2000 hores al mes de dèficit per la mala
gestió del govern municipal. Una mala gestió que paga el propi cos de la Policia Local i
que paga tota la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts.
Ja sabem que el cos de les policies locals és un cos amb molta mobilitat, però el que
no sabíem és que ningú no estava pendent d’aquesta mobilitat i de la marxa d’agents i
ningú va dir “ostres... si marxen tants... potser és que passa alguna cosa?” o encara
millor “ostres, si marxen tants... potser que mirem d’incorporar gent al mateix ritme
que marxen”, no?
Perquè sembla fàcil d’entendre que si marxa gent i no s’incorpora gent es genera un
dèficit de personal.

Fa massa temps que s’utilitza el comodín de les hores extres, que hauria de ser un
mecanisme extraordinari (com el seu propi nom indica), però s’utilitza per cobrir de
manera estructural part de la plantilla per la manca d’efectius.
Hi ha una bossa d’hores... Com pot ser que totes les persones que estaven dins de la
bossa d’hores marxin de la bossa i que ningú no se’n adoni? No us va semblar estrany
que marxessin tots i totes de cop?
Que va fer el govern municipal davant d’aquest fet?
Ja us ho dic jo: no va fer res! Si més no, fins que no es van produir els fets el 22 de
febrer.
Com pot ser que tenint les bases aprovades des d’abril de 2018 per incorporar 4 nous
agents encara no s’hagin acabat les proves? Un any! De qui és la responsabilitat?
Perquè algú es farà responsable de tot això, no?
Algú hauria de fer-se responsable...
Insistim:
Estem a menys 14 agents.

Estem parlant de torns de treball amb 1 o 2 agents, cosa que fa impossible que els
professionals i les professionals puguin fer la seva feina en condicions. És impossible
treballar amb una situació tan precària
Exigim responsabilitats per tota aquesta situació i solucions.
De la mateixa manera que vam demanar-les quan vau modificar a plantilla orgànica
per encabir amb calçador un tercer sotsinspector. Vau intentar consolidar la plaça
d’una persona que havia vingut en comissió de serveis i vau fer una modificació adhoc de la plantilla orgànica per intentar consolidar-lo.
Una autèntica vergonya. I més vergonyós encara el tracte que vau tenir amb els altres
dos sotsinspector que hi havia (i que hi són) a la casa i que vau apartar de males
maneres per poder fer espai al vostre elegit.
*
I tant greu com la situació de manca de personal, és, com a mínim per a nosaltres, la
manca de model policial que comentàvem al començament.
O, com a mínim, la manca del model de policia de proximitat, que és el que nosaltres
pensem que ha de fer la policia local.
Pensem una cosa:
• s’ha deixat de fer la majoria d’entrades i sortides de les escoles (es fan algunes
i no sempre, quan abans es feien totes);
• s’ha deixat de fer l’educació vial dins de les aules
• s’ha deixat de fer la policia comunitària
• s’ha deixat de fer allò que es feia de veure policia caminant pels barris, donant
tranquil·litat i seguretat als veïns i les veïnes, al comerç, passejant per Can Ros,
per La Vinyala, per Vila Vella... fent rutes preventives per tots els barris de Sant
Vicenç....
Del que estem parlant ara ja no és de com millorem aquest model de proximitat; del
que estem parlant ara és de com mantenim oberta la Comissaria, la Prefectura.
Aquest és el nivell en què estem!!!
Entendreu, doncs, que demanem explicacions i que exigim responsabilitats.
Ho deia abans, nosaltres us hem demanat informació, us hem les dades sobre
seguretat ciutadana, les dades amb què es treballa a la Junta Local de Seguretat.
I la vostra resposta, després de molts mesos insistint ha estat enviar-nos un full amb
3 dades (mal cuinades) i una nota de premsa on es diu que som els millors, que tot es
fa bé i que no hi ha cap problema.

Aquestes dades, que són incompletes perquè no surten les dades ni del 2016 ni del
2017 (i que aprofitem per demanar-les de nou perquè és molt curiós que del 2015
saltem al 2018... a no ser que es vulgui amagar les dades del 16 i del 17, clar...)
Però, en tot cas, aquestes dades només parlen d’un apartat molt concret, que són els
“fets delictius”, però deixen de banda tota la resta relacionada amb la “proximitat”,
que hauria de ser un eix fonamental de les polítiques públiques.
• Quants establiments ha pogut visitat la policia des del 2016?
• Quina presència a l’espai públic ha tingut la policia des del 2016 que no hagi
estat per cobrir emergències?
• Quants esdeveniments populars no ha pogut cobrir la policia amb el seu
personal des del 2016?
• Quantes reunions amb entitats s’han fet des del 2016?
• Quantes visites als instituts?
• Quantes reunions amb les associacions de veïns?
AQUEST ÉS EL MODEL DE POLICIA DE PROXIMITAT QUE S’HA PERDUT: la que visita
els barris, la que està a la porta dels instituts, la que col·labora amb les entitats veïnals
i socials, la que fa seguiment dels temes... no només la que atén les emergències!
Aquest és el model de policia de proximitat que nosaltres volem i pel que nosaltres
treballem.
*

Així que demanem el vot a favor d’aquesta moció, que demana coses molt concretes
de les que hem comentat en aquest relat:
1. Que es prenguin les mesures necessàries per a que els fets del 22 de febrer no
tornin a succeir i la Prefectura de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts no
torni a tancar-se mai.
2. Millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores de la Policia
Local, uns dels principals motius pels quals acaben marxant molts i moltes
policies a altres municipis.
3. Modificar la plantilla orgànica de la Policia Local per desfer el desequilibri
generat quan es va crear la plaça d’un tercer sotsinspector.
4. Comprometre’ns a cobrir totes les places vacants que hi ha, que en l’actualitat
arriben a 14.
5. Exigir responsabilitats als màxims responsables polítics de la Policia Local,
Organització i Recursos Humans.

