
 
 
 
 
 
 
 
 

ACORD DE PLE MUNICIPAL  
 
 
Expedient número: M2412019000013 Sobre la situació que viu la Policia 
Local de Sant Vicenç dels Horts .  
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals del 
PSC, ICV-EUiA i PDeCAT, sobre la situació que viu la Policia Local de Sant 
Vicenç dels Horts. 
 
En exercici del dret de participació política i vist el que recullen els articles del 
38 al 42 del ROM de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 
 
Vam sol·licitar el passat dia 26 de febrer que l’alcaldessa convoqués una sessió 
extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, a la major 
brevetat possible, dins els terminis legalment establerts. 
 
Atesa la situació de precarietat amb què està treballant la Policia Local per la 
manca d’efectius, que fa que sovint no hi hagi personal suficient per poder 
realitza en condicions òptimes la seva feina. 
 
Atès que des de fa molts mesos els tres Grups Municipals que sol·licitem la 
celebració d’aquest ple extraordinari venim reclamant mesures que ajudin a 
solucionar aquest problema. 
 
Atès que aquests mateixos tres Grups Municipals vam criticar la modificació de 
la Plantilla orgànica que va fer el Govern Municipal per tal d’introduir un tercer 
sostsinspector ad-hoc, generant un important desequilibri en l’estructura de la 
plantilla de la Policia Local. 
 
Atès que el dia 15 de juny de 2018 aleshores Presidenta de la Junta de 
Personal ja va adreçar un escrit a l’alcaldessa criticant aquesta mateixa 
modificació de la plantilla orgànica, criticant la manca de solucions des de 
Recursos Humans i insistint en la necessitat de “trobar solucions que millorin 
les condicions del col·lectiu i facin atractiva la nostra Policia Local fins a tal punt 
que les persones treballadores decideixin quedar-se al nostre municipi”. 
 
Atès que el model de Policia de Proximitat que els tres Grups Municipals que 
demanem el Ple Extraordinari voldríem ja no existeix com a conseqüència de la 
mala gestió dels Recursos Humans i la manca de model del Govern Municipal. 
 
Atès que el dia 22 de febrer es va arribar a tancar la comissaria de la Policia 
Local durant unes hores per la manca d’efectius, deixant sense servei al 



 
 
 
 
 
 
 
municipi de Sant Vicenç dels Horts per primer cop des que existeix la Policia 
Local. 
 
Atès que el Comitè Unitari ha fet recentment un escrit on reclamen un quadrant 
digne, millores laborals i la dimissió del màxim responsable polític de la Policia 
Local, d’Organització i Recursos Humans. 
 
El Ple NO APROVA el següents: 
 
ACORDS: 
 

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 (12 agents i 2 caporals) 

 
5. Exigir responsabilitats polítiques als màxims responsables polítics de la 

Policia Local, Organització i Recursos Humans. 
 
 
Sant Vicenç dels Horts,  
 
[Firma] 
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