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MOCIÓ EN SUPORT ALS GUÀRDIES MUNCIPALS I PER LA SEGURETAT ALS
NOSTRES MUNICIPIS.

A Catalunya som 135 municipis de menys de 10.000 habitants que disposem de Guàrdies
Municipals anomenats genèricament Vigilants Municipals. Un col·lectiu de professionals de
441 Agents que ens donen servei de seguretat a uns 432.000 habitants segons les dades
facilitades per l’Associació d’Agents, Guàrdies i Vigilants Municipals de Catalunya i que es
desprenen del treball de camp elaborat al mes de març de 2022.

Els nostres Guàrdies Municipals, per necessitat dels nostres Ajuntaments, per l’autoritat
que representen els càrrecs electes i pel desenvolupament de la llibertat d’autonomia local,
realitzen de facto les mateixes funcions que les policies locals de Catalunya.

Els Guàrdies Municipals són la policia dels petits municipis que entre altres funcions,
vigilen, ordenen i regulen el trànsit, s’encarreguen de la seguretat dels espais públics,
auxilien als ciutadans, porten a terme les tasques de protecció civil i fan complir les lleis,
disposicions, bans i les ordenances municipals, en especial les ordenances de civisme i
circulació per ser aquestes matèries les que més controvèrsia generen als nostres
municipis, i com no podria ser d’una altre manera, auxilien a les autoritats judicials i a la
resta de cossos de seguretat.

És una realitat que els municipis que disposen de Guàrdies Municipals, hem experimentat
canvis sociològics, la millora de la xarxa viaria de Catalunya, les noves tecnologies, la
descentralització d’empreses i la cultura de l’oci a l’entorn rural entre altres motius ha fet
que els municipis rurals tinguin les mateixes necessitats que municipis amb població més
dimensionada i que disposen de policia local. Per tant, podem parlar que les diferencies en
qüestions de seguretat entres les ciutats i els nostres municipis, poden ser quantitatius
però no qualitatius.

Es dona el fet que la seguretat també ha experimentat un canvio social en tots les seves
vessants, en les noves tipologies delictives, noves realitats socials del territori, en
l’exigència d’una millor atenció al ciutadà, etc. En canvi els que vetllem per la seguretat als
nostres municipis continuen sent els Guàrdies Municipals.  

La seva formació l’han tingut d’assolir per mitjans propis o amb la col·laboració dels seus
Ajuntaments. La formació que ofereix l’Institut de Seguretat  Publica de Catalunya és
minsa i no obligatòria, sovint sense eines adients exerceixen les funcions policials que
tenen encomanades.
Els Guàrdies Municipals s’han convertit en una peça clau a la seguretat en els nostres
municipis, convertint-se en un referent policial per a la població.



Actualment, la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya està treballant en la nova llei
de Policia de Catalunya. Una llei ambiciosa que pretenc englobar a tots els actors que
actuen per a la seguretat publica de Catalunya.

En aquests darrers mesos no ha quedat clar, a traves de declaracions dels màxims
responsables del Departament d’Interior i redactors de la nova llei, si els nostres Guàrdies
Municipals formaran part del nou sistema de Policia de Catalunya o seran classificats com
a cossos no policials a regular i posar limitacions a les seves funcions.

Aquestes intencions estan completament allunyades de les necessitats que avui en dia
tenim al món local i es perd l’oportunitat perquè es reconegui als nostres Guàrdies
Municipals com el que són, policies locals en tota regla. Es perd l’oportunitat que se’ls
donin garanties jurídiques a l’activitat que realment duen a terme i es garanteixi la seva
formació i integració dins de l’estructura que regula als cossos que formen la seguretat
publica de Catalunya.

Entenem la seguretat com a un dret fonamental i nosaltres com a membres electes estem
a l’obligació de garantir aquest dret als ciutadans que representem.

Així doncs, si finalment els nostres Guàrdies, Agents o Vigilants Municipals no són
reconeguts com a policia, els municipis que disposem satisfactòriament i amb un resultat
més que demostrable, patirem un fort retrocés en la seguretat i els nostres habitants es
convertiran en ciutadans de segona només pel fet de viure a poblacions rurals.

Els nostres  Guàrdies, Agents i Vigilants Municipals com a responsables politics dels
serveis, no podem permetre’ns trenta anys més d’indefensió jurídica, de formació i
promoció i d’impossibilitat d’accés a eines que millorin la seguretat dels nostres pobles.

Creiem que cal donar als Guàrdies Municipals un marc legal que faci un reconeixement
efectiu de la seva feina real i que per tant siguin reconeguts com la nostra Policia Local i
equiparar-nos en drets a la resta de ciutadans i ciutadanes dels municipis de Catalunya.

Pels motius exposats, els grups amb representació de l’Ajuntament       que subscriuen
aquesta moció, proposta al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer: Reclamar a la comissió redactora de la Llei Integral de Seguretat de Catalunya del
Parlament de Catalunya que siguin reconeguts  com actors policials els Agents, Guàrdies i
Vigilants Municipals.

Segon: Que els nostres  Agents, Guàrdies i Vigilants Municipals siguin reconeguts i
regulats com el que són, policies locals de Catalunya.

Tercer: Establir a la nova llei l’obertura d’un període d’adaptació i formació que garanteixi
el traspàs dels Vigilants Municipals a Policia Local.

Quart: Donar trasllat d’aquesta moció a tots els partits politics amb representació al
Parlament de Catalunya.

Cinquè: Donar trasllat del present acord a l’Associació d’Agents, Guàrdies i Vigilants
Municipals de Catalunya.
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