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Sant Cugat del Vallès, de les millors rendes per càpita de
Catalunya i policies local sense uniformitat.

Sant Cugat del Vallès, una de les millors rendes per càpita de Catalunya i amb una
administració que enarbora la bandera de l’excel·lència en la seva gestió, es contradiu
amb la denúncia dels representants sindicals del SPL-CME de Sant Cugat, en relació a
la dotació d’uniformitat dels aspirants que realitzen el curs bàsic a l´ISPC (Institut de
Seguretat Pública de Catalunya).
Any rere any, els aspirants de l’ajuntament de Sant Cugat han iniciat el curs bàsic de
formació policial sense la uniformitat reglamentària necessària, i aquest any han d’anar
amb la seva pròpia roba de paisà o amb el xandall de fer esport. Aquest fet els impedeix
realitzar les activitats com la resta de companys, ja que no poden formar correctament
en els desplaçaments de la secció, realitzen les pràctiques no avaluables sense eines
per poder aprendre adequadament (cinturó, guants, i altres estris policials), i el més
important, desconeixen a dia d’avui si els deixaran realitzar les pràctiques avaluables per
no disposar de la uniformitat reglamentària.
Aquest any l´ISPC ha començat el 18 de novembre 2019, tot i començant 2 mesos més
tard que anys anteriors, els policies locals de Sant Cugat iniciaran l’any 2020 sense
uniformitat, i sense saber quan en disposaran. Això sí, encara i no tenir uniformitat,
l’ajuntament de Sant Cugat els ofereix poder treballar en el municipi, realitzant serveis
extraordinaris durant la Cavalcada de Reis.
Potser, algun càrrec de l’ajuntament hauria d’assumir responsabilitats per tot aquest
enrenou organitzatiu, i potser també, la direcció del ISPC hauria d’establir uns requisits
mínims per poder iniciar el curs en condicions òptimes, com pot ser, simplement
disposar d’uniformitat reglamentària. Mentre res d’això canviï, malauradament, aquesta
situació es repetirà any rere any, i l’ajuntament de Sant Cugat permetrà que els seus
policies locals iniciïn la formació bàsica policial a l´ISPC sense uniformitat, tot i essent,
de les millors rentes per càpita de Catalunya.
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