
CONCELLO DE
SANTIAGO

CONCELLO DE SANTÍAGO'
SEC^E-t-ARiA DO PLENO

Data| 2 8 OÜT. 2019

PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE A POLICÍA
LOCAL

A Policía Local de Santiago dispon na actualidade de 122 efectivos, un número

sensiblemente inferior ao da primeira década do século XXI. Prevese, ademáis, que ao longo

de 2021 o corpo quede con tan so 103 axentes, por mor das xubilacións. A perda de

efectivos, tanto pola taxa de reposición imposta pola Lei Montero como polas prazas

amortizadas con anterioridade a esa norma, non poderá ser plenamente compensada cos

procesos selectivos impulsados durante o pasado mandato.

A situación de carencia de efectivos motivou que, nos últimos anos, fora precisa a realización

de horas exfras por parte da Policía Local para atender as necesidades do servizo, que foron

medrando mentres se reducía o número de axentes. Como é sabido, nos últimos meses do

pasado mandato, rexistrouse unha situación de conflito cunha parte da representación

sindical da Policía, pola súa negativa a realizaren estas horas extraordinarias. Esas

mobilizacións, ñas que se reivindicaban outras melloras, téñense suspendido tras as

eleccións municipais de maio.

Nos últimos días, o concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade Cidadá, Gonzalo

Muíños explicou nos medios de comunicación (La Voz de Galicia, 27-10-2019; Cadena SER,

28-10-2019) que unha das súas prioridades é afrontar o problema do ruido, e que ¡so require

unha maior presenza policial. O edil apuntaba a que previamente o Concello debe:

"resolver o conflicto que arrastra coa Policía Local desde o último tramo do

anterior mandato por discrepancias de índole laboral. Esas diferencias

minimizaron a súa presenza na rúa, ao negarse a facer horas extras. A

diverxencia parece estar agora no recoñecemento dos sábados como

xornadas festivas e o concelleiro da área espera unha pronta solución".

Previamente, o pasado 13 de outubro, o mesmo concelleiro delegado de Seguridade,

anunciaba nun medio de comunicación unha medida que, ademáis, figuraba no programa

electoral do PSdeG:

"o Gobernó municipal priorizará a creación da Policía de Barrio na cidade,

como medida fundamental para mellorar a segurídade dos vecinos"



Tendo en conta todo o anterior, Martina Noriega Sánchez, concelleiro de Compostela Aberta,

solicita por escrito a resposta as seguintes PREGUNTAS:

1. Segundo se deduce das declaracións do concelleiro Gonzalo Muíños,

o Gobernó ten solucionado o problema xurdido polas horas extras. En

que termes? e por que o concelleiro non fixo aínda público o acordó?

No caso de existir o acordó, solicítase copia ou acceso ao mesmo.

2. Está a Policía Local a realizar horas extras na actualidade? No caso de

ser afirmativa a resposta, solicítase informe por escrito do número de

horas realizadas desde o inicio do actual mandato e do seu custo.

3. En que punto se atopan as negociacións ao respecto das outras

reivindicacións que levaron á Policía Local a mobilizarse cada semana

no último tramo do pasado mandato? Que solucións se formulan por

parte do Gobernó?

4. Tendo en conta que ñas últimas semanas o Gobernó apuntou varias

prioridades de acción que teñen que ver coa Policía Local (Ruidos,

Policía de Barrio, VioGen...), ten o Gobernó realizado algún estudo

sobre os medios humanos precisos para atender esas liñas de

actuación? No caso de ser afirmativa a resposta, solicítase copia ou

acceso ao mencionado estudo.
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