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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 
 
Al ple de desembre de 2013, arran de la nova creació de la plaça d’inspector en cap de la policia 
municipal, dèiem:  
 

«En qüestionem tres aspectes.  
Primer, la necessitat d’aquesta nova figura. En un context de retallades i de precarietat en els 
mitjans de què disposa la policia municipal per realitzar les seves funcions, i d’enfrontament amb 
la plantilla per diverses causes, entre les quals la gestió dels recursos humans, la creació d’un 
nou càrrec directiu no està justificada. Si hi ha recursos, cal destinar-los a millorar les condicions 
dels agents i comandaments intermedis. 
 
Segon, i malgrat el que explica l’informe jurídic que acompanya l’expedient de modificació de 
llocs de treball que hem discutit abans, si bé és cert que el govern local ha anat convocant i 
passant informació als representants sindicals de la plantilla, no ha existit una negociació real, 
sinó que el govern local ho ha encarat com un mer tràmit d’obligat compliment, en el que no ha 
incorporat les peticions substancials fetes pels representants dels treballadors. De fet, en un 
context de retallades i reducció del poder adquisitiu dels treballadors públics, resulta totalment 
inadequada la creació d’una plaça amb un sou de 70.000 €, salari equiparable al d’un Director 
General de la Generalitat. 
 
Tercer, qüestionem la idoneïtat i capacitat de la persona anunciada per cobrir aquesta plaça. 
L’esmentada persona ve del cos de la guàrdia urbana de Barcelona encarregat de tasques 
d’informació, documentació, anàlisi i seguretat personal d’alcaldia, amb funcions més pròximes al 
servei d’intel•ligència que al servei d’ordre i policia urbana. Un perfil com aquest no creiem que 
convingui a les necessitats municipals». 

 
Per aquests motius, ara fa un any, ja vam instar el govern local a «fer marxa enrere en la creació 
del nou càrrec d’inspector-cap de la policia». 
 
Se’ns va respondre amb prepotència i agressivitat. Concretament, aleshores, vostès ens van 
amenaçar amb «actuar judicialment» en contra nostre –per fer la tasca obligatòria, democràtica i 
oportuna de fiscalitzar el govern!– i es van enrocar afirmant que «per descomptat no donarem 
marxa enrere en aquest nomenament perquè considerem que és un professional i posseeix totes 
les habilitats i competències necessàries per dirigir la nostra policia». 
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Curiosament, l’acta d’aquesta sessió NO ESTÀ DISPONIBLE al web municipal, del que es vanten 
que és tan transparent... 
 
Els esdeveniments produïts fa pocs dies arran de l’emissió per TV3 del documental «Ciutat 
morta», del que se’n van fer treure uns minuts en què precisament apareixia l’actual inspector en 
cap de la policia municipal, ha produït una inquietud molt considerable entre la ciutadania de Gavà, 
han focalitzat molt negativament l’atenció de mitjans de comunicació de gran abast sobre la nostra 
ciutat i la gestió d’aquest consistori i, en definitiva, ens han vingut a donar tota la raó quan 
consideràvem –ara ja fa un any– que el perfil professional de l’actual inspector en cap no era 
l’adient per a Gavà, on més aviat caldria un perfil amb experiència en circulació i mobilitat, policia 
de barri, educació en valors cívics, i tracte directe amb la ciutadania, i no un expert en informació, 
contrainformació i intel•ligència. 
 
Però a més, el cas ens porta també a qüestionar obertament la política de contractacions d’aquest 
govern local. Citem textualment l’editorial d’un prestigiós mitjà de comunicació digital –Vilaweb–, 
que el passat 21 de gener publicava el següent text:  
 
«El cas 4-F és paradigmàtic d'una manera de fer que el socialisme barceloní practicava de manera 
desimbolta i que, crec, va ser la base del seu enfonsament. El PSC es va enfonsar per la 
prepotència amb què tractaven els ciutadans, perquè es va fer evident que es pensaven que 
tenien un poder sense límits i que no havien de retre comptes de res. I pel menyspreu, i la 
persecució, de qualsevol veu crítica que els plantés cara. 
(...) 
 
Però el passat els persegueix i els acorrala. I els perseguirà i els acorralarà encara més si no 
saben –com efectivament no saben– renovar-se, canviar de soca-rel, a partir de la crítica d'allò 
que han estat i de tot allò que han fet. La prova que no saben reinventar-se? Què us sembla que el 
partit usi, el 2014!, una de les poques institucions que encara controla, l'Ajuntament de Gavà, per a 
'recuperar' un inspector de policia desprestigiat i acorralat que ja no té lloc a Barcelona?». 
Això deia Vilaweb el passat 21 de gener, afirmacions greus que desprestigien la ciutat. 
Ara, senyora alcaldessa, vostè té l’oportunitat de millorar la imatge de Gavà, i de corregir de cop 
aquestes formes de fer que representen la «vella política». 
 
Per això li exigim, pel bon nom de Gavà, altra vegada, que cessi en els propers dies l’inspector en 
cap de la policia municipal, i suprimeixi aquesta plaça, del tot innecessària, de l’organigrama 
municipal. Si no ho fa vostè en resposta a aquesta proposta, ja li avancem que per al proper ple 
presentarem una Proposta de Resolució per modificar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament 
de Gavà en el sentit d’eliminar aquest càrrec directiu, tot esperant que tots els grups polítics que 
van votar contra la seva creació ara fa un any, i els que no ho van fer però ara han demanat 
públicament el cessament de l’intendent en cap, siguin coherents i hi donin suport. 
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Per la qual cosa formulem el següent  
 
Prec 
 
Instem el govern local a incloure de forma immediata al web municipal l’acta del Ple del passat 19 
de desembre de 2013, a cessar l'inspector cap de la policia municipal i a eliminar de la relació de 
llocs de treball d’aquest Ajuntament, mitjançant la tramitació que escaigui, la plaça d’intendent en 
cap de la policia municipal. 
 
 
Gavà, 26 de gener de 2015 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


