Hble. Sr. Joaquim Forn i Chiariello
Conseller del Departament d’Interior

“SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA” ??

MENYSPREU DE POLICIES LOCALS I GUARDIES URBANES
Des del Sindicat de Funcionaris i Policia (SFP) amb amplia implantació a les Policies Locals de
Catalunya, us volem traslladar el parer de la majoria d’agents envers la situació que envolta
als cossos policials del “Sistema de seguretat pública de Catalunya”, i més concretament a les
Policies Locals, Municipals o Guàrdies Urbanes (en endavant Policies Locals o PL per
abreviar).
Que les Policies Locals comptin amb prop d’11.000 efectius a Catalunya distribuïts en 215
municipis i el Cos de Mossos d’Esquadra (CME) compti només amb 17.000 per a cobrir 947
municipis de tot el territori de Catalunya (més les especialitzacions necessàries), fa que a
aquests 215 municipis que compten amb Policies Locals o Guardia Urbana la majoria dels
serveis relacionats amb la seguretat ciutadana siguin atesos per agents de la Policia Local.
Això és un fet que cap Policia Local discutirà amb ningú, i molt menys amb possibles
estadístiques tendencioses de les que en un altre dia també se’n pot parlar llargament.
Aquests lamentables dies (atemptat Rambles Barcelona), en els que tots felicitem el treball
del CME i de les Policies Locals/GUB, no deixa de cridar-nos l’atenció com A LA GENERALITAT
NO LI AGRADA GENS QUE DES DE L’ESTAT ESPANYOL ES TRACTI AL CME COM A UNA
“POLICIA DE SEGONA”, dificultant el traspàs d’informació, competències, mitjans, etc.
I és aquí que us convidem a que feu un breu cop d’ull a:
COM TRACTA LA GENERALITAT A LES POLICIES LOCALS?
A 11.000 POLICIES que vetllen cada dia A PRIMERA LÍNIA per la seguretat a Catalunya.
Predica la Generalitat amb l’exemple?:
 Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.
Sense actualitzar des de fa 26 anys. Es tracta d’un “Corta i pega” de la 2/86 de les FFCCSE
a on se’ns tracta com auxiliars de les “policies de veritat”. A Catalunya la Generalitat
afegeix figures aberrants com la dels policies interins o vigilants municipals habitualment
“disfressats de policia”, cosa que no fa pel CME clar. Ni es donen en altres CCAA de l’Estat.
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 Reglament d’armament de les PL. No l’ha modificat fa 21 anys.
I ja no es que la Generalitat no ens permeti l’ús d’armes llargues (que qualsevol ciutadà
pot adquirí amb 4 tràmits), si no que fins i tot la Generalitat estableix que l’arma
reglamentària pels 11.000 Policies Locals serà un revòlver (al més pur estil far west).
També estableix que som l’ÚNIC cos que ha de fer un psicotècnic cada dos anys, doncs
sembla ser que els Policies Locals Catalans som éssers més inestables que tota la resta de
policies. Ni a CME, ni a cap altre policia autonómica, local o estatal se li dona aquest tracte
discriminatori que frega els menyspreu.
 Taxa de reposició d’efectius. L’estat Espanyol exigeix el compliment de la taxa de
reposició a la Generalitat per convocar les imprescindibles places del CME i la Generalitat
“monta en còlera” quan no li deixen convocar-les.
Bravo! Però la Generalitat “oblida” defensar el seu “Sistema de seguretat pública”. La
meitat de les Policies Locals estan completament desfetes i subsistint en precari per no
poder convocar places per aquest mateix motiu des de fa anys i la Generalitat ha mirat
cap a un altre costat. Sent ara absolutament dramàtica la situació de les Policies Locals i
de la Seguretat pública de Catalunya per no haver pogut convocar les places vacants.
 Solució de la Generalitat. Què permet fer la Generalitat? Mitjanant la Llei de Policies
Locals sense modificar com hem dit fa 26 anys, per pal·liar aquesta manca d’efectius
permet Agents de l’autoritat Interins.
“Policies” obligatòriament desarmats i sense la formació bàsica que la gent confon
òbviament amb agents de l’autoritat, podríem dir allò de “dan el pego”. Policies que a la
Generalitat li dona igual que es puguin defensar mínimament davant atacs terroristes, etc.
S’imagina la Generalitat tenir agents del CME que patrullin sense arma i sense formació?
Llavors per què a les Policies Locals sí ho permet i ho propicia?
Per a la Generalitat els Policies Locals són policies, o només ho són el CME?
La llei és molt clara: Art. 92.3 de la Llei de Bases de Règim Local: les funcions públiques
que impliquin exercici d’autoritat queden reservades a FUNCIONARIS DE CARRERA.
L’article 5 de la LLEI 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya
“Art.5. Cossos policials
1. La policia de la Generalitat-mossos d'esquadra i les policies dels ajuntaments, amb
la denominació de policia local, policia municipal, guàrdia urbana o altres de
tradicionals, constitueixen la policia de les institucions pròpies de Catalunya.”
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Ens ho creiem? O és paper mullat? Què està passant amb les Policies Locals a Catalunya?
 Grup C1. La Generalitat reconeix al CME el passi de grup C2 a C1 i margina a les Policies
Locals catalanes deixant-les com a C2. Els policies locals no són tan policies com el CME.
Exigir nivell d’estudis? Per ser Policia Local a Catalunya? No cal, oi?
TOTES les Comunitats autònomes (menys una) van classificar les Policies Locals al grup C1
fa anys, menys la Generalitat de Catalunya que ens menysprea com sempre.
 Convalidació acadèmica del curs de capacitació del ISPC a nivell estatal. Només pel CME.
La Generalitat torna a discriminar als Policies Locals amb el mateix curs.
 Jubilació anticipada dels Policies Locals. El Parlament de la Generalitat va ser l’únic de tot
l’estat espanyol on som presents la Confederació CSL que no va proposar i aprovar una
moció dirigida al Govern central, tot i la insistent demanda de recolzament.
Va ser l’únic parlament autonòmic que no va voler recolzar als seus Policies Locals.

HIPOCRESIA
El tracte de la Generalitat amb les Policies Locals frega ja la hipocresia quan, per una banda es
tracta amb menyspreu als Policies Locals com a agents de l’autoritat, sense plans de formació
continuada, sense establiment de mesures mínimes de patrullatge, o de regulació del
material de dotació, o de seguretat mínima de les instal·lacions policials, etc i per l’altra quan
interessa a la Generalitat hem de portar tota la seguretat ciutadana quan a vegades fins i tot
no hi ha CAP agent del CME al municipi o arribant al cas més extrem s’utilitzen a Policies
Locals per traslladar els detinguts fins a un tercer municipi tot i tenir CME una Comissaria de
districte en el mateix, com en el cas de Sitges per exemple, que els han de traslladar a
Vilanova i la Geltrú, travessant Sant Pere de Ribes, per què CME no té efectius per a fer els
trasllats o per habilitar l`Àrea de Custòdia de la Comissaria de districte de Sitges.
Quan interessa a la Generalitat sí que els Policies Locals són súper agents de seguretat
ciutadana i se’ls habilita a treballar per 3 municipis...

ALERTA TERRORISTA
No entrarem en aquests moments a valorar en quin grau el sistema de seguretat pública de
Catalunya compta amb les Policies Locals en cas d’atemptat terrorista, per la seva patètica
obvietat.
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No cal, tothom sap com en el panorama policial espanyol i autonòmic, es desaprofita el
potencial de 70 mil policies locals, només perquè les cúpules policials de les FFCCSE i els
cossos autonòmics semblen jugar a veure qui és més policia que l’altre, o a jocs pitjors...

LA GOTA QUE FA VESSAR EL GOT

Passats ja uns dies de dol, sí que volem recordar a la Generalitat que els tràgics fets que van
ocasionar la mort del nostre amic i company Antonio López, sergent de la Policia Local de
Gavà, REALITZANT SERVEI DE SEGURETAT CIUTADANA amb un perillós delinqüent, no va
causar més Policies Locals morts perquè Deu no va voler, perquè en la seva perillosíssima
fugida armada, als municipis per on va passar NINGÚ ELS VA AVISAR, i les comunicacions de
la Xarxa Rescat NO VAN FUNCIONAR, estava desactivada per manca de manteniment, i des
de CME no es va trucar a les Policies Locals dels municipis. Incloent un control i tiroteig a
Sitges sense dir ni piu a la Policia Local d’allà.
Us imagineu si un policia local hagués donat l’alto al fugitiu per la seva conducció temerària o
per no respectar qualsevol senyal de circulació sense saber res del que estava succeint?
I si a sobre hagués estat un PL interí desarmat, d’aquests que li agraden a la Generalitat?
Desprès de la mort del sergent ningú es va acordar de coordinar la posada a mitja asta de
totes les banderes d’Ajuntaments i Comissaries. Fins i tot algun comandament de CME
sembla ser que va indicar que es pugessin a una ABP propera que se li va ocórrer honorar al
company caigut en acte de servei.
I aquí tots els Policies Locals ho vam veure molt clar, PER A LA GENERALITAT NO FORMEM
PART DEL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA. No som ni policies d’aquest
sistema. Només som uns éssers necessaris per tal que el CME pugui funcionar.
Que provi la Generalitat a deixar un municipi mitjà sense Policia Local un dia. A veure què
succeeix amb la Seguretat Ciutadana. Nosaltres, els “policies de segona”, sí que ens trobem
moltes vegades al municipi sense cap membre de la Policia de la Generalitat, treballant amb
el pes de tots els serveis de seguretat ciutadana que puguin sorgir, tots. I quan es enfrontem
a ells, si per casualitat demanem reforços al CME, desprès veurem una esplèndida noticia al
diari a on resultarà que només va intervenir el CME.
Ho entenem perfectament.
Suposem que farà vergonya sortir conjuntament amb policies de segona.
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PER NO SER INJUSTOS
Sí hem de dir que la Generalitat ha fet dues coses en els últims 15 anys. Només dues:
1. Aprovar un nou Reglament del règim disciplinari dels policies locals de Catalunya. Això
sí que es veu que preocupa, sancionar-nos ben sancionats, amb garanties.
2. Modificació de la uniformitat. Després de 20 anys lluitant tots els policies locals per
deixar enrere el color groc i l’obsoleta gorra de plat. Ara que havíem aconseguit
identificar-nos amb el nostre color blau i la gorra que tots volíem, la Generalitat ens
treu el color blau (que portem el 90% de les PL) i ens torna 20 anys enrere. Ens torna a
posar de groc de forma absolutament incomprensible, i a més ens torna a posar la
inoperant e incòmoda gorra de plat sota l’argument de la seguretat de les nostres
orelles davant els riscos solars. És igual que morim en un atemptat per fer patrulles
unipersonals, o sense armilla antibales, o sense arma, etc, el més important és
mantenir unes orelles flamants quan arribi el moment.

És per això, Hble. Sr. Joaquim Forn i Chiariello, que demanem un canvi rotund en la política
del Departament d’Interior envers les Policies Locals, que recuperi el camí del sentit comú
cap a un veritable SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA.

LI DEMANEM:
 Que es tracti al CME i a les Policies Locals com a 2 cossos policials de primera
categoria. Al mateix nivell, tot i les competències diferenciades i complementàries que
puguin tenir.
 Una nova Llei de policies locals o reforma/actualització de l’existent.
 Un nou reglament d’armament propi de policies del segle XXI.
 Que es lluiti per tal que les PL puguin convocar el 100% de les places vacants a les
plantilles, estem parlant de seguretat ciutadana.
 Que s’elimini la figura de l’agent interí, contraries a la normativa i a la professionalitat.
 Que cap Policia Local hagi de traslladar detinguts fora del terme municipal.
 Classificació al Grup C1 de les Policies Locals amb totes les lògiques conseqüències.
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 Que realment un DEPARTAMENT coordini les Policies Locals com a UN COS dins del
Sistema de seguretat de Catalunya. Que no torni a succeir el fet de les banderes a
mitja asta per un Policia Local, etc.
 Que es donin directrius per part d’aquest departament clares i concises a les Policies
Locals envers mesures de seguretat, i no es deixin al lliure albir de 215 batlles i 215
Caps de PL.
Unificació de criteris bàsics, i el Batlle o Cap de Policia que no els vulgui aplicar que
sigui sota la seva responsabilitat.
Per exemple, una patrulla unipersonal és una temeritat igual per a un Mosso que per a
un Policia Local. O no? O val més la vida d’un que la de l’altra?
 Que la maquinaria de premsa del CME no menyspreï constantment a les Policies
Locals. En el 99% dels casos en que s’intervé conjuntament a premsa només surt
després el CME. Oi que no agrada a la Generalitat quan ho fan GC o CNP?
Què guanya el CME menyspreant a les PL? Què volem per a Catalunya, dos cossos que
es menyspreïn entre ells? No té cap sentit. El CME pot brillar igualment amb les PL al
seu costat. Són els cossos del SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA.
 Que es tracti el tema de la unificació de la uniformitat amb els representants del
policies locals i que no decideixin el color de l’uniforme i la gorra d’11.000 policies una
comissió de persones llunyanes al patrullatge dels carrers, doncs no tindrà massa futur
el decret doncs.
 Que l’ISPC deixi de menysprear la formació de les Policies Locals i tracti ambdós cossos
PL i CME per igual. L’institut fa anys que no és l’institut dels Policies Locals.

En resum, qualsevol dirigent amb dos dits de front amb els anys d’experiència ja acumulats
pel “Sistema de seguretat pública de Catalunya” arribarà ràpidament a dues conclusions:
1. El CME marginant a les PL i volent anar per lliure NO POT ARRIBAR A TOT, necessitaria
el triple d’efectius. A sobre és que l’ànsia de protagonisme va des de la policia de més
proximitat (trepitjant a les PL si cal) fins a la més especialitzada, com si d’un pastís es
tractés i el CME s’ho volgués menjar tot sencer i sense mastegar.
I després la realitat és la que es troben els ciutadans quan truquen al 112.
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2. Quant més professionalitzada i potenciades estiguin les Policies Locals més marge de
maniobra i més èxits tindrà el CME cap a una major especialització i dedicació en
qualsevol assumpte que afecti a la ciutadania. Aprofitem els recursos i
complementem-nos. Funcions COMPLEMENTARIES, no una policia per sobre de l’altra.

Entendre el Sistema de seguretat pública de Catalunya com es porta fent fins ara, en el
nostre parer, és un error amb els resultats que tots coneixem de desídia absoluta de les bases
del CME per manca de motivació, medis personals, materials, etc I desídia absoluta dels
Policies Locals pel menyspreu de la Generalitat i el Departament d’Interior i, a sobre, per una
minoria dels seus Alcaldes que, sense directrius de la Generalitat envers el treball a realitzar
per les PL, les menyspreen encara més.

Des de l’SFP us demanem reunió amb vostè per tal de tractar aquests assumptes i compartir
propostes.

Rebi una cordial salutació

SINDICAT DE FUNCIONARIS I POLICIA (SFP-CSL)

Avda. Meridiana, 350,11º A - 08027 BARCELONA
Tel. 93 274 45 98 - Fax 93 274 45 99 – E-mail: sfp@sfp.org.es

