Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 21
d'octubre de 2021, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE SUMEM+JUNTS, AMB LES ADHESIONS
DEL GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM I EL REGIDOR NO ADSCRIT SENYOR JAVIER
ÁLVAREZ LAPERAL PER DEMANAR UNA COMISSARIA DE MOSSOS I PARC DE BOMBERS
QUE DONI SERVEI A CALAFELL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Calafell i els municipis del Penedès Marítim porten molts anys de creixement
demogràfic.
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La població creix i les necessitats dels municipis i dels seus ciutadans augmenten. És ben
conegut que aquesta problemàtica es multiplica durant la temporada d’estiu i d’altres
períodes festius. Arribant a multiplicar per 5 la seva població. Concretament els
municipis de Calafell, Cunit i Cubelles, passen d’una població estable entre 80.000100.000 habitants durant tot l’any i fins a 300.000 habitants en períodes d’estiu o
festius.

Ramon Ferré i Solé
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Aquest tres municipis no tenen cap instal·lació, ni cap comissaria de Mossos d’Esquadra
ni Parc de Bombers, i confien les primeres respostes a les emergències als seus serveis
municipals de Policia i Protecció Civil.
Segons les dades del 2019 al conjunt de la Vegueria del Penedès (476.000 habitants)
tenim al voltant de 550 Mossos d’Esquadra repartits de la següent manera en les 4
comarques:
- Al Baix Penedès 134 efectius;
- Al Garraf 167 efectius;
- A l’Alt Penedès 142 efectius;
- I a l’Anoia 103 efectius.

Aquestes dades si les comparem amb la resta de Vegueries són molt deficitàries.
Sobretot si les comparem amb Vegueries amb la mateixa o població semblants:
- Al Camp de Tarragona (523.000 habitants) hi ha una plantilla de 1313 efectius i una
ràtio de 1 mosso/400 habitants.
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En conclusió, la ràtio de mosso/habitant a la Vegueria del Penedès és de 1 mosso/863
habitants.
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- A la Vegueria de Girona (755.000 habitants) hi ha una plantilla de 1842 efectius i una
ràtio de 1 mosso/ 410 habitants.
- Finalment, a la Vegueria de la Catalunya Central (403. 000 habitants) els mossos tenen
una plantilla de 722 efectius, i una ràtio de 1 mosso/ 522 habitants.
A més a més, una altra dada que reforça aquesta manca d’efectius, són les plantilles de
la Policia Local. Curiosament, la Vegueria del Penedès és la única vegueria que té més
efectius de Policia Local que de Mossos d’Esquadra (dades 2018). A la Vegueria del
Penedès comptem amb una Plantilla de 704 efectius, 150 més efectius que els Mossos
d’Esquadra.

A això cal que afegir la necessitat i l’obligació per part del Govern i del Departament
d’Interior perquè desenvolupi i implementi la regió Policial del Penedès. No pot ser que
continuem formant part de la perifèria de dues Regions Policials i no aconseguim la
nostra pròpia, guanyant en serveis, nombre d’efectius i en proximitat.

Ramon Ferré i Solé

Per tot l’exposat el grup municipal Sumem+Junts, amb l’adhesió del grup municipal En
Comú Podem i el regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, proposen al ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Que el Departament d’Interior comenci a elaborar els tràmits per tal d’ubicar una
comissaria de Mossos i Parc de Bombers adscrita l’àrea Bàsica de Seguretat corresponent
en algun dels municipis, Calafell, Cunit o Cubelles i que pugui donar servei a la població
conurbació del Penedès Marítim.
2. Que es nomeni, en la major brevetat possible, a una persona Directora dels Serveis
Territorials del Penedès per a què comenci a establir l’estructura per a una nova Regió
Policial del Penedès
3. Que, fins que no es posi en marxa la nova estructura, es reforci i s’augmenti les
actuals dotacions de Mossos i Bombers a l’Àrea Bàsica de Seguretat del Baix Penedès.
4. Traslladar aquest acord, als municipis del Penedès Marítim, Cunit i Cubelles, als
consells comarcals del Garraf i del Baix Penedès, a la Delegació del Govern del Penedès,

Alexandre Pallarès Cervilla

Signatura 1 de 2

26/10/2021 SECRETARI

Signatura 2 de 2

26/10/2021 ALCALDE

Davant d’aquestes dades i les problemàtiques existents als nostres municipis trobem a
faltar i es necessita un espai físic on poder localitzar els serveis de Mossos i de Bombers
per una població molt considerable. No pot ser aquesta conurbació entre Calafell, Cunit
i Cubelles no tinguin cap servei al respecte i que tot recaigui sobre les plantilles de la
Policia Local dels nostres municipis.
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al Govern de la Generalitat, i als Portaveus dels Grups polítics del Parlament de
Catalunya.
El Ple de la Corporació atesa la moció proposada i per unanimitat dels membres presents
adopta els següents acord:
UNIC: Aprovar íntegrament la moció presentada pel grup municipal de Sumem+Junts,
amb les adhesions del grup municipal d’En Comú Podem i el regidor no adscrit senyor
Javier Álvarez Laperal, per demanar una comissaria de mossos i parc de bombers que doni
servei a Calafell.
I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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Ramon Ferré i Solé
Alexandre Pallarès Cervilla
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Vist i Plau
L’alcalde
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