COMISSIONS OBRERES | SECTOR GUÀRDIA URBANA

Falten 400 agents operatius en la Guàrdia
Urbana de Barcelona per arribar a una
parella de policies per cada 1000 veïns/nes
Comissions Obreres considera que la xifra mínima d’agents operatius que
necessita una ciutat singular com Barcelona és de 3.500 agents, on almenys el
40% haurien de ser dones.
La xifra ideal, actualment, seria d’un total de 3500 operatius al carrer, més 200
agents en situació de segona activitat i/o en serveis administratius en oficines
tècniques. Amb aquestes xifres aconseguiríem una patrulla mixta (home-dona) de
Guàrdia Urbana de Barcelona per cada 1000 veïns/nes.
Una aposta ferma per una Policia de Barri i de proximitat necessita el personal
suficient per garantir un servei de qualitat a la ciutadania.
Una policia moderna necessita que les seves patrulles de proximitat siguin mixtes
i per això cal augmentar el nombre de dones en la Guàrdia Urbana, actualment
representen només un 13% de la plantilla.
La Unió Europea (UE) recomana 1,8 policies locals per cada 1000 habitants, però
la realitat és que una ciutat singular com Barcelona on la seva capitalitat, interès
social, cultural, gastronòmic, històric, comercial i turístic (Barcelona va rebre l’any
2019 gairebé 12 milions de turistes) genera que unes 100.000 persones diàriament
pernoctin en la ciutat a més de les persones que consten en el seu cens.
D’altra banda la quantitat de serveis i problemàtiques relacionades amb el civisme,
la petita delinqüència i la circulació de vehicles i accidents fa que la Guàrdia Urbana
intervingui en gairebé un miler d’actuacions diàries d’ajut i assistència.
Hi ha 318 policies per cada 100.000 habitants de promig a la UE, a Espanya la
mitjana és de 360 policies, però a Barcelona la xifra baixa a 280 policies (Mossos
+ GUB).
Segons dades de l’Anuari Estadístic de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 2020, a
la Guàrdia Urbana hi treballem un total de 3099 agents (2676 homes i 423 dones).
Els Mossos d’Esquadra destinen un total de 2.853 agents (2301 homes i 552 dones).
L’edat mitjana en la Guàrdia Urbana de Barcelona supera els 42 anys, i cal destacar
que el 62% de la plantilla supera els 40 anys.

Comissions Obreres considerem que actualment la xifra d’agents de
la Guàrdia Urbana ha d’augmentar-se fins a un mínim de 3500 agents
operatius al carrer, així arribaríem a la ràtio d’una parella de policies
per cada 1000 veïns/nes i aconseguírem una plantilla més jove.
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La xifra mínima d’AGENTS
OPERATIUS AL CARRER
que necessita una ciutat
singular com Barcelona
és de 3.500,on almenys
el 40% haurien de ser
dones.
WORKING CLASS | BLUE

LINE

17

