Assumpte: Creació de places i llocs de treball d’Agent de la policia local
Naturalesa de l'informe: [ ] Esborrany [ ] Provisional [x] Definitiu
Document signat per: Regidor de Seguretat Ciutadana.

MEMÒRIA
ATÈS, a l’aprovació del Pressupost General Municipal, en el Ple de la Corporació, de 29 de juliol
de 2021 (integrat pel pressupost de la Corporació Local i els pressupostos dels organismes
autònoms Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut i Patronat Municipal
d'Esports), les bases d’execució, la plantilla de personal funcionari i laboral i la Relació de Llocs
de Treball per a l'exercici 2021, i en data 9 de setembre de 2021 va quedar aprovat
definitivament i es va publicar al BOPB en data 13 de setembre de 2021. En els pressupostos
de 2021 ja es va incloure una plaça més d’agent de la policia d’acord amb el compromís polític
de la legislatura.
Per a l’exercici 2022 es proposa com a compromís polític, la creació de 10 places i
corresponents llocs de treball d’agent de la policia local.
Atès, que des de la regidoria de Seguretat Ciutadana es vol que es doni una visió de creixement
poblacional que es reflecteixi en un creixement i millora en la seguretat de la ciutadania del
nostre municipi, que com a tercera ciutat de la comarca del Vallès Oriental que som, creiem
que es mereixen els ciutadans i que aquest creixement pot comportar les següents millores:
a) Millores per la ciutadania, l’increment de la plantilla de la Policia Local, permetrà més
presència policial al carrer i això es tradueix és una millora en la sensació de la seguretat
ciutadana.
També es podrà complimentar el compromís polític de la creació del grup de Policia de
Proximitat, que treballant d’una forma conjunta amb el grup de Policia Rural, finalitzaria tota la
creació del grup de relacions amb la comunitat als nuclis urbans i a les zones rurals i garantir la
finalització del projecte que ja va començar fa uns anys. Aconseguint aquest projecte,
milloraríem igual que al punt abans esmentat la presència més gran policial en tot el territori i
incrementar la sensació de seguretat dels nostres ciutadans.
Per últim, també cal mencionar que amb aquesta ampliació de plantilla, podrem millorar a
l’hora de tenir en la majoria dels torns de treball un agent a la Sala de Control Policial, per tal
d’atendre les trucades dels ciutadans, d’atendre als ciutadans que es personin en Prefectura i
de poder donar suport als agents que estiguin patrullant, donant així un servei més adequat a
la nova realitat del nostre municipi i a les seves necessitats com a ciutat.
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En conclusió, vull remarcar la necessitat de la creació de les 10 places d’ampliació de la
plantilla de la policia local o al seu defecte les places que es puguin crear d’acord amb la
legislació vigent, per motius del compromís polític i per motius de millorar la Seguretat
Ciutadana del nostre municipi i també, la possibilitat una vegada consolidada la plantilla, amb
posterioritat de la creació de les places de comandaments que es creguin oportunes per tal de
garantir-ne un en cada torn de treball i per crear una estructura interna pròpia d’un municipi
de la nostra identitat.
És per tot això que,
S’emet aquesta memòria per tal de proposar la creació de les 10 places i llocs de treball
d’Agent de la policial local, en règim de funcionari, i classificada dins l’Escala Bàsica, subescala
agent, grup C, subgrup C2 amb les funcions, i retribucions d’acord amb la Relació de llocs de
treball vigent.
Document signat electrònicament al marge pel Regidor de Seguretat Ciutadana, a les
Franqueses del Vallès.

Carretera de Ribes, 2 – 08520 Les Franqueses del Vallès
Tel. 938 467 676 - Fax. 938 467 767 - ajuntament@lesfranqueses.cat - www.lesfranqueses.cat

Codi Validació: MES37Z5QZ672G6YH9KPZRH399 | Verificació: https://lesfranqueses.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

b) Millores per al cos de la Policia Local, l’increment de la plantilla de la Policia Local, permetrà
més presència policial al carrer i això es tradueix en més seguretat per als membres del cos a
l’hora de dur a terme les seves tasques diàries a la via pública.
Per altre costat, amb l’ampliació de la plantilla es podrà garantir en la majoria dels torns de
treball un agent en la Sala de Control Policial i amb aquest fet, tenir sempre un membre per tal
de rebre les trucades, atendre als ciutadans que vinguin a prefectura i donar suport en totes
les tasques necessàries per al bon desenvolupament de la feina operativa policial al carrer, ja
sigui per fer d’interlocutors amb altres cossos de seguretat, amb altres administracions i amb
altres departaments de l’Ajuntament i així diferenciar bé la feina a peu de carrer amb la feina
de suport als agents que estiguin a la via pública.
Per finalitzar, cal dir que l’ampliació d’aquesta plantilla de policia local i arribar a la seva
consolidació, podria fer que en un futur es tingués també una bona organització jeràrquica del
nostre cos, necessària per a tenir un comandament (caporal) responsable en cada torn de
treball, cosa que amb l’actual plantilla no es pot garantir aquesta imatge de «cap de torn» en
tots els torns de treball i aquesta circumstància provoca un agreujant en la resolució de
possibles conflictes o tancament d’incidències, així com la realització d’un traspàs de qualitat
de les novetats entre torns de treball i entre la prefectura i els diferents torns de treball.
També provoca que a vegades els/les agents hagin d'assumir i prendre decisions que no els
corresponen. Amb l’ampliació i consolidació de la plantilla, paral·lelament s'haurien de
convocar places de comandament per a garantir una bona estructura com a cos policial, i
d’aquesta manera consolidar un model policial propi d’un municipi de més de 20 mil habitants.

