DIA DE LA POLICIA LOCAL
27 DE SETEMBRE DE 2019. 10.30 H EVANGELISTES / PLAÇA SANT FERRAN

Comissari principal cap de la Policia Local de Vila-real; inspector en cap de la
Comissaria de Policia Nacional de Vila-real, cap del servei de Protecció Civil,
responsables de la Guardia Civil, del consorci provincial de Bombers i del parc
de Nules, membres de la Policia Nacional i Autonòmica, representants de la
Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real i del Villarreal CF, fiscal
coordinadora de Seguretat Vial, regidora de Seguretat Ciutadana, autoritats
municipals, amics i amigues.
Benvinguts i gràcies per acompanyar-nos en un dia tan significat per a la nostra
Policia Local. Un dia en el qual posem en valor el treball diari dels homes i
dones que formen el cos municipal de seguretat. Som absolutament conscients
de l’esforç i la dedicació que poseu cada dia en servir als vostres conciutadans
i no hi ha res que ens puga doldre més que pensar que no sentiu recompensat
el vostre treball. És evident que ningú és policia per l’afany econòmic; ho és per
vocació de servei públic.
El de hui és un dia simbòlic. Potser hi haja qui pense que és un dia
MERAMENT simbòlic. Però, en una comunitat humana, els símbols són també
importants. Com ho és sentir el reconeixement de la societat, de la gent que
ens envolta. I si hi ha una cosa de la que no podeu tindre cap dubte és que per
a la gent de Vila-real, per als vila-realencs i vila-realenques, la nostra Policia
Local és un del serveis més apreciats.
Sou un part fonamental de la nostra societat. La part que ens fa sentir segurs,
protegits, cuidats. L’instrument que assegura el compliment de les normes
bàsiques de convivència de les quals ens hem dotat entre totes i tots per a
garantir el respecte mutu i la vida en comunitat. Sense tot això; sense
seguretat, sense normes i sense mecanismes de control del compliment
d’aquestes normes, una societat no pot avançar.

1

El dia de hui, amb motiu de la festivitat de Sant Miquel, simbolitza l’agraïment i
reconeixement sincer de la ciutat de Vila-real cap a cadascun de vosaltres.
Homes i dones als qui hem confiat la nostra convivència i seguretat i a elles
entregueu cos i ànima quan la situació ho requereix. Quan tenim situacions
d’emergència, com les alertes per pluges que vam patir fa unes setmanes, en
les que he pogut comprovar a peu de carrer l’enorme tasca silenciosa que feu,
doncs només ens adonem de com d’importants sou quan vos necessitem,
sense pensar quantes coses roïns eviteu pel vostre treball d’anticipació i
prevenció, que no es fa públic.
Quan cal resoldre un conflicte entre veïns, aplicant d’una manera pionera i
referent tècniques de mediació, reconegudes internacionalment, per a cercar
solucions consensuades. Quan es fa necessari aplicar sancions perquè alguns
infringeixen les lleis i les normes de convivència. Potser en aquests casos hi
haja crítiques i males cares, però les normes –i els vila-realencs ho saben béestan per a complir-les, amb generositat i consideració quan la situació ho
requereix, però sense distincions ni privilegis. Perquè una societat sense
normes mai podrà conviure en pau.
Molts podeu pensar que aquestes paraules de reconeixement no són suficients.
I reclameu, amb tota justícia, que l’agraïment es veja reflectit també en la
retribució a la vostra feina. Davant d’això, no puc dir-vos més que el que ja
sabeu. La situació econòmica municipal és molt delicada i estem tenint molts
problemes per a poder fer front als pagaments pendents. Però, a pesar de tot,
hem fet un gran esforç, renunciant fins i tot a projectes motors del nostre model
de ciutat, per a poder avançar una part important dels pagos en les pròximes
setmanes. Agraïsc la paciència i la comprensió de tots els treballadors
municipals en aquests moments.
Amb tota humilitat, com sempre hem fet, demanem disculpes pel retard. No
podeu tindre cap dubte que fem sempre tot el que està a les nostres mans per
compensar justament el vostre esforç i traslladar-vos l’orgull i l’estima de la
ciutat de Vila-real cap a la seua Policia Local.
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En el vostre cas, també heu de pensar que es deuen respectar els principis
d’accés a l’Administració pública i la tramitació és costosa i farragosa. Quan
canvien les lleis i es jubilen de colp varios efectius, sabeu molt bé les dificultats
legals per a cobrir aquestes places i açò fa que la mateixa feina s’haja de fer
amb menys efectius, incrementant els conceptes retributius extraordinaris que
pressupostàriament no estaven previstos. I açò, en un pressupost ajustat per la
ruïna especialment de la desastrosa gestió de l’urbanisme feta pels governs
anteriors, ens duu a passar per dificultats que a ningú ens agradaria viure.
Estem treballant per a cobrir com abans les places vacants, però no de
qualsevol manera; de manera legal i amb les màximes garanties de seguretat
jurídica.
És cert que Vila-real no té RPT i que és absolutament necessària per a una
justa política de recursos humans a l’Ajuntament. Però tres coses s’han de
donar: que siga legal, en totes les dificultats legislatives actuals de control de
l’autonomia local i sense Govern a Madrid; que existisca acord de mínims; i que
es puga pagar pressupostàriament.
I aquest és el treball que estem fent. Els assegure que tantes ganes com
vostès o més tenim l’equip de govern en l’RPT.
Temps tindrem de parlar de tot açò, però hui vull destacar que ens sentim
Orgullosos de vosaltres perquè mai us heu conformat ni limitat a exercir les
competències que vos són estrictament pròpies. Sempre heu anat un pas més
enllà, marcant la pauta i el camí que després molts altres cossos de seguretat
local han seguit. Exemple paradigmàtic és la mediació policial, de la qual som
un referent indiscutible en tot el món, i que, ara sí, ha estat reconeguda com a
una de les funcions de la policia en la nova Llei de coordinació de policies
locals de la Generalitat. Un tasca que no hauria estat possible sense el treball i
la visió de la inspectora Rosana Gallardo i tot l’equip de la Unitat de Mediació i
de la Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real.
Que la nostra ciutat siga coneguda i reconeguda com a referent de la pau, el
diàleg i el consens en la resolució de conflictes és algo que ens fa sentir
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francament orgullosos de la nostra gent, d’eixa altra forma de fer policia que
vos caracteritza.
Però quan parlem de l’altra forma de fer policia que ens enorgulleix, no estem
parlant només de la mediació. Aquesta filosofia impregna el treball dels 104
agents, oficials i comandaments de les 21 unitats del cos municipal de
seguretat. No voldria deixar-me’n cap perquè totes feu una tasca fonamental
per a garantir la convivència i la seguretat als nostres carrers. L’Escola de
Formació, amb més de 800 agents formats en múltiples disciplines cada any
per a seguir prestant un millor servei cada dia, les patrulles urbanes, els agents
de barri o la unitat administrativa. El grup de protecció de personalitats, els
dispositius especials en esdeveniments multitudinaris, com el futbol en els
partits del nostre Villarreal, el grup rural, les unitats d’atestats i de trànsit,
l’educació viària, la URP, la unitat de control d’establiments o la unitat canina.
La unitat de vehicles abandonats, documentació, patrimoni, el Servigrac, que
dóna un plus d’humanitat en el seguiment dels accidents de trànsit, la Unitat de
Diversitat, el grup d’atenció especialitzada a les víctimes de la violència
masclista. Tots vosaltres sou i demostreu cada dia una altra forma de fer
policia; una forma més humana, més compromesa, dialogant, pròxima,
inconformista i innovadora.
Imaginaran que, en la tasca que tinc l’honor de desenvolupar cada dia com a
alcalde, hi ha dies agradables i dies que ho són menys, dies de disgustos i
d’alegries, de fracassos i d’èxits.
Ahir mateixa, cridava per telèfon a una família que havia patit una agressió en
una propietat seua i que va tenir intervenció de la nostra Policia Local. La
família, que tenia raons de sobres per a estar enfadada, em va dir: “Alcalde,
felicite a su policía porque cómo se nota todo el trabajo que se está haciendo
estos años. Qué lujo de trato, serios pero dialogantes, sabiendo estar en su
sitio y sin una palabra más alta que otra”.
La veritat és que aquestes xicotetes coses són les que t’animen a continuar
treballant cada dia amb il·lusió, malgrat totes les complicacions, perquè
demostren que les coses que es fan bé donen els seus fruits. Hem aconseguit
una altra forma de fer policia.
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L’altre dia, la inspectora Gallardo compartia amb mi un vídeo de la Policia de
Colòmbia, que deia: “Cuando surgen los problemes y la convivencia entre
vecinos puede verse afectada, la Justicia llega a los barrios con soluciones
pacíficas a los conflictos. Con el dialogo se solucionan las diferencias”. Era un
missatge de l’alcaldia de Bogotà i del coronel William Díaz agraint que els
hagem ajudat amb el nostre model. Enhorabona.
Aquest èxit tampoc no seria possible sense una direcció ferma, competent i de
mires obertes. Una direcció que ostenta de manera exemplar, i així ha sigut
reconegut amb la Medalla d’Or de la Generalitat al Mèrit Policial, pel comissari
principal en cap, José Ramón Nieto. També el comissari Domingo Adán, a qui
vull agrair de manera especial la seua dedicació durant els últims mesos. Tasca
que els propis companys han volgut reconéixer també amb el lliurament de la
placa que li acaben d’entregar.
No puc acabar aquestes paraules sense agrair també la col·laboració d’altres
cossos de seguretat i d’emergències amb la nostra Policia Local. El Cos
Nacional de Policia, la Guàrdia Civil, Protecció, Civil, el parc de bombers de
Nules i de Castelló, Policia Autonòmica... la coordinació entre totes aquestes
forces és fonamental per a garantir la pau i la convivència. I podem afirmar
sense cap tipus de dubte que la col·laboració és sempre absoluta.
També important és la col·laboració en l’àmbit judicial i, en aquest sentit, vull
agrair especialment a la meua companya d’universitat, la fiscal coordinadora de
delictes de Seguretat Vial, Lucía Bachero. Lucía i jo vam estudiar Dret junts en
l’UJI i hui ha estat reconeguda per la seua tasca i ajuda, juntament amb la
Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil de Borriana i el seu capità José Jesús
Orzaez.
Enhorabona pel reconeixement i gràcies per estar sempre disposats a ajudarnos. Enhorabona també als altres premiats d’aquest acte: l’agent jubilat de
major edat, Francisco Martín; i els agents Jesús Izquierdo, Fernando
Rodríguez, Juan Manuel Ibáñez, Manuel Juan Fortea i María Lucía Ranilla.
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El vostre treball i dedicació ha estat mereixedor de l’aplaudiment dels vostres
companys i companyes i, com comentava a l’inici d’aquestes paraules, no pot
haver recompensa més gratificant que el reconeixement dels nostres.
Reconeixement que, en nom de la ciutat de Vila-real, faig extensiu a tots els
agents, oficials i comandaments de la Policia Local. Sense vosaltres, Vila-real
no seria la ciutat oberta, tranquil·la i innovadora que és.
Vos desitge que gaudiu d’aquest dia de Sant Miquel.
Molt bona vesprada i moltes gràcies per la vostra atenció.
Visca la Policia Local de Vila-real. Visca Vila-real
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