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CONSIDERACIONS GENERALS 

• Participació en l’elaboració de la nova Llei
• Marc jurídic obsolet
• Valors associats a la proximitat dels ens locals
• Governança
• Equitat territorial
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FITXA TÈCNICA

• L’enquesta ha anat dirigida a:
- Municipis de Catalunya que disposen de Policia Local
- Nombre de municipis: 217

• L’enquesta s’ha fet de l’1 al 10 de setembre amb la recepció de 60 respostes
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MOSTRA

217 municipis disposen de Policia Local
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RP Metropolitana Barcelona

RP Pirineu Occidental

RP Ponent

RP Terres de l’Ebre 

RP Camp de Tarragona

RP Central

RP Metropolitana Sud

RP Girona

RP Metropolitana Nord

Nombre de municipis per regions policials 
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MOSTRA
60 respostes
• Participació del 27’6%
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Barcelona Girona Tarragona Lleida 1
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2
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Anoia
Baix Camp

Garraf
Garrotxa

Segarra
Alt Empordà
Barcelonès

La Selva
Gironès
Montsià
Osona

Tarragonès
Baix Empordà
Vallès Oriental

Bages
Vallès Occidental

Baix Llobregat
Maresme

Participació de municipis per província Participació de municipis per comarques
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MOSTRA

7

36

9 8

< 5.000 hab de 5.000 a 20.000 hab de 20.000 a 50.000 hab > 50.000 hab

Participació de municipis per població
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PRINCIPALS RESULTATS
Aspectes positius del sistema integral de policies

10

13

21

23

24

27

31

33

34

36

38

38

39

43

Altres

Un sol comandament polític

Treballar millor la formació

Treballar millor l’especialització

Treballar millor la proximitat

Un sol comandament policial

Abastar tot el territori, inclús els que ara no tenen policia local

Una mateixa estratègia territorial i conjunta

Mobilitat entre cossos

Disposar de 30.000 agents de manera conjunta

Una única negociació col·lectiva

Economies d’escala en la compra de vehicles, material, …

Un únic procés de selecció abans d’anar a l’Escola

Evitar l’excessiva mobilitat per motius salarials
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PRINCIPALS RESULTATS
Aspectes negatius del sistema integral de policies

7

14

14

19

27

31

41

Altres

Excessiva verticalitat dels comanaments policials

Pèrdua de funcions de policia administrativa

Cost de la igualació de les condicions laborals

Adequació del servei a les especificitats de cada territori

Pèrdua de la governança política sobre la policia local

Pèrdua en polítiques de proximitat i de coneixement local
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PRINCIPALS RESULTATS
Possibilitat de plantejar altres models com mancomunar 
serveis policials entre diferents municipis o a nivell de 
comarca o àmbits metropolitans 

Sí; 51

No; 8

Mancomunar serveis policials

NS/NC: 1



Sí; 57

No; 32
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PRINCIPALS RESULTATS

- Possibilitat de disposar d’un conveni col·lectiu únic 
- Possibilitat de disposar d’òrgans de coordinació supralocals: tribunals de 

selecció de nous agents, la instrucció d’expedients disciplinaris o en matèria d’ètica i 
de conflicte d’interessos

Conveni col·lectiu

Sí; 55

No; 5

Òrgans de coordinació conjunts
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PRINCIPALS RESULTATS

- Tenint en compte els resultats de  les preguntes anteriors, el 66’7% dels municipis 
que han respost coincideixen en la necessitat d’apostar per la integració dels 
cossos policials. Aquesta integració, però, no ha d’implicar una renúncia a 
l’autonomia local

Sí; 40

No; 20

Aprofundir en un sistema integral de policies 
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ALTRES PROPOSTES

Pel que fa a aspectes genèrics:
• El model actual de policies és insostenible, especialment en els municipis mes

petits
• Respecte a l’autonomia local i resposta a les necessitats de seguretat de cada

un dels municipis
• Ser realistes: Mossos no arriba a tot i és molt difícil transformar aquesta

integració si només es pensa amb les Policies Locals grans i no es pensa amb
les policies locals petites

• Garantir el finançament d’un número mínim d’agents i finançament per als
municipis menys poblats
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ALTRES PROPOSTES

Pel que fa a com integrar els cossos:
• El grau de suport a aquesta integració dependrà de com es faci
• Estructura similar al sistema sanitari català: Integració policial amb una

estructura que garanteixi totes les cobertures en un mateix territori (local,
comarcal i provincial) gestionades amb simplificació, racionalització, eficàcia i
eficiència

• Concretar les funcions de la policia local i les especialitzacions per als mossos
• La integració és positiva per a totes les administracions per: la simplificació,

contractació, gestió, professionalització, potenciar la carrera professional,
igualtat a nivell salarial, entre altres

• Problemes amb la governança política local
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ALTRES PROPOSTES

Pel que fa al territori i la proximitat:
• La policia Local és la única que garanteix el coneixement del territori
• Representaria un millor aprofitament dels recursos i una millor coordinació dins

el territori
• Aquest model pot beneficiar als municipis menys poblats però pot perjudicar

als municipis més poblats que han abocat més recursos. A aquests els
implicaria ser solidaris amb la resta de la comarca i això no tothom ho veu
positiu

• Millor en un únic cos policial però no és incompatible amb els dos però amb
millors sistemes de coordinació. El model hauria de disposar de serveis
territorials fixes, on la policia local pogués activar els serveis especialitzats, ja
sigui d'ordre públic, investigació, científica, etc. a uns serveis centrals que ens
donessin tot aquest suport. Proximitat i coneixement del territori, però amb una
unitat de directrius de treball

, i
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ALTRES PROPOSTES

Pel que fa a la coordinació:
• Major reconeixement de la població envers la policia local i coordinació amb

altres agents que intervenen en el territori
• Necessitat d’incorporar un tècnic en seguretat (policia) a tots els ajuntaments,

com existeix el tècnic en urbanisme etc. també caldria aquesta figura per
coordinar els aspectes de seguretat amb CME, GC,CNP o Protecció Civil

• Redefinició de les funcions dels vigilants, agents cívics, agents de mobilitat i
altres

, i
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CONCLUSIONS 

, i

1. Considerem necessari aprofundir en el debat sobre model policial al nostre
país.

2. Constatem que el marc jurídic actual és absolutament obsolet i no permet
adaptar l’actuació dels diferents cossos policials als reptes de la nostra
societat a nivell de seguretat i no permet una adequada resposta ala realitat
territorial del nostre país.

3. Som partidaris de treballar una proposta de sistema integral de policia per a
Catalunya que aprofiti les sinèrgies del Cos dels Mossos d’Esquadra i de les
policies locals de Catalunya. La proposta haurà de garantir l’autonomia local,
tant a nivell policial, com de governança municipal.
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CONCLUSIONS 
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4. Demanem plena corresponsabilitat des del primer moment en aquests treballs,
al costat del Govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya. Sense el
compromís dels ens locals, no es pot dissenyar el nou sistema.

5. Els treballs pel nou model policial i la proposta de sistema integral de policia
de Catalunya han de respectar les competències pròpies i també impulsar
aquells canvis legislatius que siguin competència estatal per a superar les
actuals barreres jurídiques que impedeixen desenvolupar plenament les
capacitats d’aquests cossos policials.

6. Cal ser especialment curós en la determinació de competències i funcions i,
conseqüentment, assegurar el finançament que garanteixi l’èxit del nou sistema.

7. Hem de vetllar perquè també en seguretat assolim la necessària equitat
territorial: els ciutadans, visquin on visquin, han de tenir garantit el dret a la
seguretat. Tant els àmbits metropolitans com els territoris menys densos han de
veure garantit aquest dret.
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CONCLUSIONS 
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8. El sistema ha d’incorporar els valors que aporta la proximitat del model de
policies locals i ser capaços d’extrapolar-lo arreu del país amb la participació de
tots els cossos policials. El compromís, la responsabilitat i l’estima respecte a un
territori i la seva gent, s’ha d’encomanar al sistema policial, de manera que es
generi una cultura de respecte a la llibertat, s’impulsin les polítiques preventives,
les accions en positiu que deixin en un segon pla les accions reactives i
sancionadores.

9. Cal posar en valor la suma de recursos humans i materials que incorpora un
únic sistema policial, permetent coordinar i mancomunar i també polítiques de
seguretat supramunicipal que l’actual marc normatiu no permet desenvolupar.

10. També en l’àmbit de selecció dels agents, la formació, la mobilitat, la carrera
professional, s’ha de fer un plantejament ambiciós pel conjunt del sistema.
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