
 

COMUNICAT A LA CIUTADANIA DEL GRUP MUNICIPAL DE CALELLA EN COMÚ EN RELACIÓ A 

LA SITUACIÓ CREADA EN EL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE CALELLA  

1.- La situació d’inestabilitat a la plantilla de la Policia Local s’arrossega des de fa anys. És habitual 

que molts treballadors marxin a altres municipis que es presenten, professionalment, més 

atractius. Les diferencies salarials amb altres ajuntaments no són l’únic motiu pel canvi, però si 

el més important. Un dels costos derivats d’aquesta incapacitat per retenir els policies és la 

pèrdua de la important quantitat de diners invertits en la seva formació que acaben gaudint els 

municipis on acaben prestant els seus serveis i l’excessiva quantitat de policies interins sense la 

formació bàsica exigible que patrullen els nostres carrers.  

2.- L’arribada del nou Inspector no ha cobert les expectatives, entre altres causes, perquè les 

directrius polítiques que controlen el cos, no han canviat. Com a conseqüència de tot plegat no 

s’està aconseguint donar tranquil·litat, estabilitat i confiança a la plantilla i és impossible donar 

els serveis que es pretenen donar en un àmbit de normalitat i de seguretat pels agents.  

3.- La Policia Local de Calella, com moltes altres de municipis mitjans i petits, fa una feina en 

relació a la Seguretat Ciutadana que no li pertoca ja que és competència essencial del cos de  

Mossos d’Esquadra. Així, recursos del Pressupost Municipal de Calella es destinen a fer feines 

que no són responsabilitat municipal i que resten calés per a serveis que sí que ho són. Per 

solucionar-ho cal fer una feina política acordada amb altres ajuntaments exigint l’adequada 

dotació de les comissaries de Mossos de la zona.  

4.- La valoració dels Llocs de Treball de tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament és 

una vella proposta del nostre Grup Municipal que es va aprovar en el Pressupost de 2018. A final 

de 2019 l’equip redactor ja la tenia pràcticament feta i nomes calia negociar-la amb els 

representants dels treballadors, exposar-la als interessats i portar-la al Ple per a aprovació. En 

dos anys no s’ha donat aquest petit pas que falta perque estigui en condicions de ser aplicada. 

5.- No obstant això en el Pressupost de 2020 es va dotar una partida de 175.000.- euros per 

pagar a tots els treballadors i les treballadores municipals una tercera part de la quantitat total 

estimada de 525.000.- euros. Feia anys que existien restriccions per part dels Pressupostos 

Generals de l’Estat per fer pagaments extraordinaris als treballadors municipals com a  resultat 

de la  Llei d’Estabilitat Pressupostària, però l’Equip de Govern va adquirir el compromís de pagar-

la i així consta en la Memòria del Pressupost de 2020 i en la corresponent partida. Al mes de 

juny de 2020 aquesta partida es va anular per donar prioritat a les despeses derivades de la crisi 

de la COVID-19. 

6.- Tot i estar inclosa en el Pressupost, l’Equip de Govern diu que no pot pagar aquesta partida  

ja que seria il·legal (aniria en contra del que diuen els Pressupostos de l’Estat). A banda de 

l’evident contrasentit de pressupostar una partida que seria il·legal pagar, hi ha una quantitat 

important d’ajuntaments que l’han aprovat sense cap problema, en el mateix marc jurídic, amb 

informes favorables dels interventors/es i dels secretaris/es. L’últim cas és el del Consell 

Comarcal del Maresme que l’aplicarà en l’exercici 2022, fins i tot amb efectes retroactius.  Hi ha 

jurisprudència fins i tot del Tribunal Suprem que ho avala. La reclamació de l’aplicació de la 

Valoració de Llocs de Treball a tots els treballadors municipals feta per carta a l’Alcaldia de 

Calella té, per tant, un fons raonable que cal atendre. 



7.- La situació derivada de la manca de prestació dels serveis de seguretat a la ciutat a partir del 

divendres 26 de novembre per la manca d’efectius de la Policia Local com a conseqüència de la 

gran quantitat de baixes entre el personal ha de ser solucionada ràpidament; la ciutadania no 

té per què suportar un nivell d’inseguretat afegit al normal i derivat d’aquesta situació.  

8.- Calella en Comú pensa i proposa que s’abordi  el problema amb la màxima urgència i 

determinació en l’àmbit de la negociació no acabada de la Valoració de Llocs de Treball i amb 

els representants de tots els treballadors municipals, de tal manera que pugui ser acordada 

entre tots, aprovada en el Ple i aplicada tal i com es va preveure en el Pressupost de 2020. Per 

aquest motiu demanem a l’Equip de Govern i als treballadors del cos de la Policia Local fer, 

immediatament, els esforços d’aproximació necessaris per aconseguir-ho.    

9.- A partir d’aquí, caldrà que, sense pressions,  totes les parts interessades, entre les quals està 

el nostre Grup Municipal de Calella en Comú es comprometin a estudiar conjuntament la 

manera de solucionar els problemes que afecten a les condicions de prestació del servei de la 

Policia Local. 

 

Calella, 27 de novembre de 2021 

 

 


