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Polèmica a la Roca per les hores de
servei de la policia local
Ciutadans denuncia que el municipi va estar 9 hores sense agents | L'alcalde diu
que es tracta d'un "cas puntual" degut a la manca d'efectius

Un agent de la Policia Local de la Roca del Vallès. | @PLRocaValles

La Roca del Vallès (http://www.laroca.cat) va estar 9 hores sense policia local aquest dissabte.
Segons l'equip de govern es tracta d'un "cas puntual" que es va donar per les baixes de tres
agents que, unides als pocs efectius dels que disposa la policia municipal, van provocar aquest
contratemps. Des de l'oposició, però, s'ha criticat durament aquesta situació. Ciutadans ha alertat
que la situació del cos és "deplorable" i han acusat l'equip de govern de no fer res per resoldre-ho.
L'alcalde del municipi, Albert Gil, ha explicat a NacióGranollers que la situació es va donar per la
manca d'efectius del cos: "Ens vem trobar que els tres agents d'un torn estaven de baixa, però el
número d'agents és el que és i no hi va poder haver mobilitat". En tot cas, Gil treu ferro a la
situació perquè, en cas de qualsevol imprevist, disposaven de la col·laboració dels Mossos
d'Esquadra.
Pel que fa a possibles solucions, Gil ha avançat que estan a punt de sortir tres places per cobrir
les baixes, i que si no s'ha fet fins ara ha estat perquè diverses al·legacions han allargat el
procés. A més, Gil ha explicat que treballen amb diverses mesures perquè els agents tinguin
millors condicions de treball. Per exemple, una nova relació de llocs de treball pels treballadors
municipals: "La que tenim ara és molt antiga i fa que tinguin sous més baixos que als municipis
de l'entorn. Això ha de canviar. Però ha de canviar per tots els treballadors municipals, no només
pels agents de la policia local. Mentrestant, buscarem una solució temporal per la gent que fa dies,
hores o feines concretes", ha declarat.
Gil també ha criticat la reacció de Ciutadans en tot aquest cas. Per una banda, ha defensat que
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l'equip de govern "busca solucions per tots els treballadors, no només per alguns". Per una altra,
ha criticat que el partit taronja s'afanyés a publicar a les xarxes la manca d'efectius de la policia:
"Ens sap greu que generin alarma a les xarxes socials, perquè això pot comportar problemes de
seguretat. Just quan estàvem acabant de parlar del tema ja hi havia un altaveu explicant que
durant unes hores no hi hauria policia", ha defensat.
Les crítiques de Ciutadans
Des del Ciutadans s'alerta que el fet que la Roca es quedés sense policia "és una situació greu, i
no és nova". En un comunicat, la formació recorda que la primera moció que van presentar al ple
va ser, precisament, una referent a la situació de la policia local i proposant diverses millores, i que
l'equip de govern (ERC i Junts) hi van votar en contra. La portaveu al consistori, Anna Raymí, ha
afegit que a la moció van expressar la seva preocupació per la manca d'efectius del cos: "Estan
pressupostades 20 places i només n'hi ha 12", destaca.
Raymí també critica que els sous dels agents a la Roca són poc competitius, una circumstància que
es tradueix en molta rotació dels agents. "La seguretat és un servei que tot govern ha de
garantitzar, i el de la Roca està demostrant que, per ells, no és una prioritat", ha afegit.
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