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ENRIC SIERRA 

Petó policial
Interior i ajuntaments treballen en el que podria acabar en una fusió entre Mossos i policies locals 

à
 
La cerimònia de graduació de la darrera promoció de Mossos d'Esquadra i policies locals que es va fer fa un parell de 
setmanes a l'Escola de Policia de Catalunya va oferir una imatge premonitòria del que està a punt de passar en la reordenació 
de les funcions policials. La foto de Pedro Madueño que es va publicar en aquestes pàgines mostrava la guàrdia urbana de 
Barcelona María Bueno fent un petó al seu nòvio, el mosso Albert Rivas. La instantània podria servir per il·lustrar el pla cap a 
una fusió de policies locals i mossos que està en marxa. 
 
La Conselleria d'Interior treballa des de fa mesos en la reorganització de la cobertura policial a Catalunya en combinació amb 
els ajuntaments asfixiats econòmicament i que han proposat obertament al Govern prescindir o reduir dràsticament la dotació 
dels seus policies locals.  
 
El procés culminarà pròximament en una ordre que prepara Interior en què es determinarà com han d'actuar els agents locals 
amb els Mossos i quines funcions delegaran o intercanviaran. Aquest plantejament s'iniciarà entre municipis veïns. Un dels 
aspectes que està en estudi és el protocol que hauran de seguir les policies locals mancomunades a l'hora de dur a terme 
serveis més enllà dels seus municipis. En aquest sentit, serà important la coordinació amb els Mossos i caldrà disposar de 
l'autorització governamental perquè els agents municipals puguin actuar fora de les fronteres de les seves poblacions.  
 
Igualment es planteja compartir o unificar serveis. Aquest seria el cas del telèfon d'atenció ciutadana. La majoria de les policies 
locals disposa d'un telèfon diferent per a cada població que obliga a tenir personal en cada una de les casernes. Derivant 
aquests telèfons a una única centraleta, la dels Mossos, l'estalvi en personal seria notable i milloraria la coordinació policial.  
 
El treball conjunt entre les policies catalana i local s'ha potenciat els últims anys amb les anomenades patrulles mixtes de 
mossos i agents municipals que han funcionat bé i han estat el camp d'experimentació de la possible fusió dels dos cossos.  
 
Com es mostra a la foto del petó policial, tant els policies locals com els mossos surten de la mateixa acadèmia i reben una 
formació semblant. Tant és així que la número u d'aquesta última promoció de mossos i municipals és una agent de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona. Caldrà veure si el camí que s'ha iniciat per la Generalitat i els ajuntaments culmina de manera que 
Catalunya només disposi dels Mossos d'Esquadra després de l'absorció de les policies locals.  
 
El pla solament conservaria les policies locals d'algunes grans ciutats com Barcelona, on la més que centenària Guàrdia 
Urbana mantindria el seu estatus. La crisi ajuda a reinventar.
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