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LA SÍNDICA ES REUNEIX AMB  LA SECCIÓ DE LA 

GUÀRDIA URBANA DEL SINDICAT PROFESSIONAL DE 

POLICIES MUNICIPALS DE CATALUNYA 

 
Els agents van exposar a la defensora la insuficiència d’unitats nocturnes 

descentralitzades per cobrir de forma eficaç les necessitats del servei i plantegen  

recuperar el model d’unitats territorials durant l’horari nocturn 

 

Vilà agraeix la informació rebuda, que servirà per una millor comprensió del cos i es 

tindrà en compte en futures resolucions 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, s'ha reunit amb dos 

representants de la secció de la Guàrdia Urbana del Sindicat Professional de Policies 

Municipals de Catalunya (SPPM-CAT), el president Juan Ávila Millán i Joan Antoni Agulló. 

Els agents van informar a la defensora d'alguns temes relacionats amb el cos policial que 

més els preocupen i que són: 

-Insuficiència d’unitats nocturnes descentralitzades de la Guàrdia Urbana per cobrir de 

forma eficaç les necessitats del servei. Plantegen recuperar l’anterior model d’unitats 

territorials, també durant l’horari nocturn. 

-Insuficiència de patrulles especialitzades en accidents de trànsit. 

-Manca de suficient coordinació entre els diferents serveis d’intervenció: Guàrdia Urbana, 

Mossos d’Esquadra, Bombers de Barcelona i assistència sanitària. 

-Millor optimització dels recursos en noves tecnologies, mitjançant l’adequada formació, 

posats a disposició dels agents. 

-La necessitat que la Guàrdia Urbana aposti per fer un servei de qualitat enlloc de valorar 

excessivament la quantitat d’actuacions fetes. 
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-Insuficiència del nombre d’agents per atendre les necessitats de servei a la ciutat de 

Barcelona. 

Els representants del SPPM-CAT també van fer entrega a la síndica de les demandes 

fetes a l’Ajuntament sobre conciliació familiar i sobre la necessitat que els agents en 

pràctiques estiguin degudament protegits per la prestació d’atur. 

La informació rebuda, que la síndica agraeix, serà de gran utilitat per una millor 

comprensió del funcionament de la Guàrdia Urbana i es tindrà en compte en futures 

resolucions relacionades amb el cos policial.  

 


