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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 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents:     
 
Per a inicis d'any l'equip de govern ha anunciat un canvi en la direcció de la policia 
local, amb la creació de la figura d’intendent-cap, càrrec per al que s’ha anunciat la 
contractació d’una determinada persona. D’aquest canvi, 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. Però és 
que, a més, aquesta persona ha estat involucrada en un fosc afer de tràfic de drogues 
investigat pel jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona (expedient 2923/2009). 
 
Per aquest motiu, el grup que represento formula el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern local a fer marxa enrere en la creació del nou càrrec d’Inspector-cap 
de la policia municipal i en la contractació de la persona que s’ha anunciat a través 
dels mitjans de comunicació.  
 
Gavà, 16 de desembre de 2013 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


