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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 
Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 
del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal 
ordinari, en base als següents 
 
 
Antecedents: 
 
 
Hem tingut notícies que aquest estiu, a mitjan juny, es va efectuar una reunió entre responsables 
polítics municipals i diversos comandaments del cos de la policia municipal, en el transcurs de la 
qual es van elevar diverses queixes per una inadequada gestió dels recursos humans del cos, i es 
va arribar a qüestionar la continuïtat d’algun responsable polític municipal. 
  
Així mateix, se’ns ha explicat que, en aquesta reunió, es va acordar elaborar un document de 
treball en què s’especifiquen els problemes concrets que provoquen inquietud, malestar i 
desmotivació a la plantilla, que va ser remès al govern local a principis de setembre. 
 
Es dóna la circumstància, a més, que enguany, per primera vegada en els darrers temps, que 
l’Ajuntament no ha commemorat la festivitat patronal de la policia municipal, que té lloc el 29 de 
setembre. 
 
Entenem que es tracta d’un tema delicat, ja que d’una banda afecta les relacions laborals dels 
agents com a empleats municipals, i d’altra afecta un servei bàsic com és el de la seguretat 
ciutadana. Per tant, i més enllà dels aclariments que ara vulguin donar, formulem el següent 
 
Prec 
 
 
Que es convoqui amb urgència una reunió de junta de portaveus en què: (1) se’ns expliquin els 
detalls d’aquesta situació, les causes que l’han provocat i les queixes concretes del col·lectiu 
d’agents de la policia municipal, i (2) es discuteixin entre tots els grups les mesures que cal 
adoptar per solucionar les queixes dels agents i millorar el clima laboral al cos. 
 
Gavà, 25 d’octubre de 2013 
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