20 - MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA
PER LA MILLORA DE LA SEGURETAT CIUTADANA.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 20 vots a favor [PSC i C’s], 3 en contra [ECP] i 3
abstencions [ERC] dels/de les 26 regidors/regidores assistents, aprova la moció següent:
“1. La seguretat és una preocupació universal en les poblacions urbanes davant de les
amenaces com els delictes, la pobresa, les desigualtats socials o els efectes dels
contaminants ambientals. Els seus components són interdependents, és a dir no queden
aïllats per fronteres, i per tant les estratègies de prevenció han d’estar enfocades a
l’anàlisi dels diferents factors causals i, també, de la percepció de inseguretat per part de
la població.
2. Superada l’etapa de l’estat d’alarma decretada pel Govern de l’Estat per la pandèmia del
COVID19, Santa Coloma de Gramenet continua sent una de les ciutats més segures de
tota Catalunya, malgrat l'increment de fets delictius a la ciutat (menor que en altres ciutats
de l'entorn metropolità de Barcelona i al voltant del 3% en el període 2019-2020) en
algunes tipologies delictives. Aquest està determinat, sens dubte, per dos factors
principals: la facilitat de mobilitat a la primera corona metropolitana i la caiguda del turisme
que fa que qui pateix enguany els robatoris sigui la població local.
3. La situació actual de la plantilla de la Policia Local de Santa Coloma és, clarament, el
resultat de l’impacte de dues normes legislatives: la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’
abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i l’aplicació de la regla despesa
determinada per aquesta última i la taxa de reposició de les plantilles.
4. En aquest marc, profundament limitant, la plantilla de la Policia Local de Santa Coloma es
mantenia, al 2008, en uns nivells òptims de 114 efectius respecte als índex delictius, tal i
com així es reflectia en les diferents Juntes Locals de Seguretat, realitzades en els darrers
anys. De fet, Santa Coloma de Gramenet es manté com una de les ciutats més segures de
Catalunya.
5. L’any 2018 aquest escenari s’agreuja amb l’entrada en vigor quan va entrar del Reial
Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s’establia el coeficient reductor de l’edat
de jubilació en favor de les policies locals al servei de les entitats que integren
l’Administració Local conegut com el decret de jubilació anticipada. L’impacte d’aquesta
darrera norma va afectar directament a les plantilles de les Policies Locals de tots els
municipis i a la resta de cossos de seguretat, en el cas de la de Santa Coloma es van
reduir, en temps rècord, en 24 efectius l’estructura operativa del cos sense facilitar
solucions ràpides per la incorporació de nous agents. Tot i les dificultats i les restriccions
legals i pressupostàries aquest equip de govern ja ha reposat 6 d’aquests efectius.
6. No obstant això aquest equip de govern ràpidament va posar en marxa un pla de
contingència que va incorporar diferents mesures:
a. Posta en marxa del procés per cobrir les baixes per jubilació anticipada de policies
locals amb el resultat que 20 agents nous s’incorporen provinents de l’Escola de Policia de
Catalunya a l’agost de 2020 on realitzen el curs de formació desprès de ser seleccionats
(període total de gairebé 2 anys).
b. Posta en marxa de la convocatòria de 7 agents de mobilitat interadministrativa fins al
màxim d’oferta permesa per llei.

c. S’han fet modificacions organitzatives dins del cos de la Policia Local per millorar
l’eficàcia policial com ara la posta en marxa de Unitat de Suport i Intervenció Ràpida
(USIR) com instrument operatiu de present i de futur en la millora de la capacitat d’acció de
la Policia Local, però també com a recurs per millorar la percepció de seguretat per part
dels nostres veïns i les nostres veïnes. Aquesta unitat està generant una resposta positiva
per part de la població de Santa Coloma i incorporada per altres municipis de l’Àrea
Metropolitana.
d. S’ha aconseguit que la Conselleria d’Interior, administració competent principal en
matèria de seguretat ciutadana, ampliï de manera estructural i permanent de la plantilla de
l’ABP de Mossos d’Esquadra a la nostra ciutat amb la incorporació de nous efectius aquest
mateix estiu. Cal agrair la sensibilitat mostrada pel Conseller Buch davant de les peticions
d’aquesta Alcaldia i la reacció ràpida per abordar l’increment delictiu.
e. S’ha aconseguit també el compromís de la Delegació de Govern Espanyol
d’incrementar en 20 efectius més del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) la dotació de la
comarca, així com la col·laboració més intensa de la Guardia Civil en l’àmbit de les seves
competències.
f. L’Ajuntament de Santa Coloma ha estat pioner en l’establiment d’un conveni de
cooperació entre municipis per tal que les Policies Locals i Guàrdies Urbanes puguin
col·laborar i actuar més enllà del seu municipi, model que està sent emulat per altres
municipis com el cas de Barcelona.
7. Ara bé, cal ser rigorosos al parlar de les eines per eradicar els fets delictius. Per molt que
millorem l’eficàcia policial sinó es produeixen canvis en el Codi Penal, la Llei
d’enjudiciament criminal (pel que fa a les ocupacions il·legals) y canvis també en relació a
les competències de les policies locals. Cal una modificació urgent de la Llei Orgànica
10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal per tal d’introduir l’agreujant de
multireincidència en els furts i robatoris modificant el desgravant del valor de fins a
400 euros d’allò furtat i tipificant els danys a la integritat de la persona que pateix el
furt com un agravant.
8. La lluita contra la delinqüència és, sens dubte, una de les prioritats i dels senyals d'identitat
de l'equip de govern actual prestant especial atenció a aquests problemes i amb la difícil
tasca d'intentar mantenir el normal i pacífic desenvolupament de la convivència ciutadana.
Continuarem treballant intensament en tots els fronts i per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:

Primer - Incrementar progressivament fins el 2023, la plantilla de la Policia Local fins a 140
agents i introduir les millores organitzatives i estructurals necessàries per aquesta nova
dimensió del cos, entre elles la construcció de la nova comissaria al Barri del Raval.
Segon - Mantenir l’estreta col·laboració amb la Conselleria d’Interior mitjançant la Junta Local
de Seguretat per coordinar les estratègies de seguretat ciutadana i de prevenció dels delictes
aprofitant al màxim les capacitats dels nous efectius de Mossos i de Policia Local que
s’incorporen de manera permanent aquest estiu 2020.
Tercer - Modificar la llei orgànica que regula la utilització de videocàmeres per part dels
cossos de seguretat en llocs públics i ampliar els períodes de renovació d’aquests sistemes.
En paral·lel desenvolupar un sistema de càmeres de control de trànsit, vigilància
d’equipaments i espais públics sempre en el marc de la legislació vigent i connectat al centre
de comandament operatiu de la Policia Local sol·licitant al mateix temps l’ampliació del termini
de renovació de permisos fins als tres anys.

Quart - Reclamar al Govern de l’Estat Espanyol, mitjançant la Secretaria d’Estat de Seguretat,
la modificació de la Llei Orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi Penal per tal que
integri la condemna per delictes lleus (furts) en el còmput de condemnes per apreciar la
reincidència i reforçar així l’actuació de les policies locals i sense menyspreu de l’aplicació
d’altres procediments contemplats en la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. També la llei d’enjudiciament
criminal (ocupacions il·legals no relacionades amb vulnerabilitat social) així com, canvis
legislatius quant a les competències de les policies locals
Cinquè - Traslladar els presents acords a la Secretaria d’Estat de Seguretat del Govern de
l’Estat Espanyol, la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de l’Estat Espanyol a
Catalunya, a la FAVGRAM i a les entitats ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet.”

