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Al llarg de 2018 l’increment dels delictes, amb la conseqüent sensació objectiva d’inseguretat ciutadana, va
motivar l’alarma de la ciutadania i dels governs municipals del Maresme i la reclamació al Departament
d’Interior de més dotació de mossos per fer-hi front.
Al mes de febrer de 2019, aquesta reivindicació unànime del territori, va culminar amb la reunió dels
alcaldes del Maresme amb el conseller d’Interior per demanar el compromís del Departament en la lluita
contra la delinqüència i la inseguretat.
Els escassos compromisos del Departament d’Interior es limitaven a animar als municipis a contractar
seguretat privada i incrementar la videovigilància, sense que de forma directa s’impliqués en la recerca real
de solucions al problema de la inseguretat i de l’increment dels delictes.
La manca crònica d’efectius del cos de mossos d’esquadra està comportant que els darrers temps els
ajuntaments hagin d’afrontar el dèficit de servei de seguretat– com en altres àmbits essencials per a la
ciutadania – amb una major cobertura de places de policia local o serveis de vigilants municipals.
A més, aquesta situació s’agreuja notablement a partir de l’1 de gener de 2019, moment en què la Seguretat
Social reconeix la jubilació anticipada dels policies locals, als 59 ó 60 anys, de forma que la majoria de les
plantilles de policia local han patit una reducció sobtada d’efectius d’entorn al 10%. Aquests efectius
jubilats anticipadament no es poden cobrir en el millor dels casos fins a un any o dos desprès, atès la durada
dels expedients d’oferta pública, convocatòries, processos selectius i període de curs bàsic. I no queden aquí
els problemes derivats de la jubilació anticipada perquè, a més, des de l’esmentada data els ajuntaments
han de sobrecotitzar un 8,86% als membres de les seves plantilles de policia local, de forma que, a la
pràctica, es consumeixen els estalvis de les places vacants en els sobrecostos de la Seguretat Social.
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Per altra banda, s’accentua un problema endèmic i greu de les petites i mitjanes policies locals, com és la
fuita d’agents de carrera que, un cop seleccionats i formats marxen a d’altres cossos de policia, ja sigui via
mobilitat interadministrativa o opositant novament, de forma que precaritzen les plantilles i introduïen
elements d’inestabilitat permanent en els serveis.
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Pel que fa als cossos de Bombers, la situació no és millor que la de mossos d’esquadra. Les retallades tant de
personal com de mitjans ha minvat greument la capacitat d’aquest servei essencial.
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Amb la declaració d’emergència climàtica i en una comarca tan sensible als riscos per incendi forestal,
rierades i episodis atmosfèrics severs – com llevantades o ventades -, és prioritari que la Generalitat asseguri
els recursos suficients.
Els i les socialistes del Maresme hem d’exigir més recursos i una millor gestió del sistema de seguretat
pública de Catalunya, tant de policia com dels serveis de Bombers.
Per això cal reivindicar:
-
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Més efectius de mossos d’esquadra.
Major i millor gestió del sistema de seguretat pública, especialment per reforçar i ajudar a una gestió
més sostenible de les policies locals.
Més efectius i mitjans pels serveis de Bombers.
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Pel que fa als ajuntaments, han de treballar per assolir models de policia local de proximitat i convivència,
amb funcions de prevenció en la seguretat ciutadana i de col·laboració amb els mossos d’esquadra i les
forces de seguretat de l’Estat i no pas com a serveis subsidiaris de les competències de la Generalitat.
Les policies locals i els serveis de vigilants municipals han de ser més sostenibles i han d’adequar-se a les
necessitats i prioritats de la ciutadania i ser permeables a la innovació organitzativa i tecnològica.
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