
 

                                                                                  
 

 

 

Comunicat referent a la provisió d'11 places Guàrdia Urbana 2021 

 

Dijous passat 2 de desembre l'actual alcalde d'aquesta ciutat, va encapçalar un acte de 

benvinguda a 12 nous agents que havien finalitzat un procés selectiu per a cobrir les vacants 

de 19 places interadministratives. Aquestes vacants són jubilacions encara sense cobrir de 

l'any 2018-2019 i que vist el resultat del procés selectiu encara quedaran 7 places sense 

cobrir. 

Això s'afegeix al procés selectiu de 26 places de torn lliure de l'any 2020 que es va haver de 

suspendre "suposadament" per una pujada dels contagis per covid-19 i que aquest fet 

restringien les convocatòries de gran multitud d'aspirants, encara que tots sabem que el 

procés selectiu es va començar molt tard, amb errors en les seves bases i que no va 

donar temps a finalitzar-ho abans de l'inici del curs de formació en l'Institut de 

Seguretat Pública de la Generalitat. (ISPC) 

Des del sindicat majoritari a la Guàrdia Urbana de Badalona anunciem a dia d’avui, 

que les actuals 11 places vacants convocades per a enguany estan perdudes, no hi ha 

temps material per a finalitzar el procés selectiu abans que comenci el curs bàsic a l'escola 

de policia. (Gener 2022) 

Per tant, una altra vegada es retarda una promoció de guàrdies en la nostra administració i 

això comporta que aquestes 11 places vacants no es podran cobrir fins a 2023. La nostra 

secció sindical ve advertint de la fallida estructural del departament de RH, concretament en 

la seva àrea de selecció de personal, que per segona vegada consecutiva, no aconsegueix 

arrencar un procés selectiu a temps, perdent de nou tot un any i mig a cobrir una sèrie 

de jubilacions ja programades. 

La situació ha arribat a un punt alarmant, que repercuteix seriosament en el bon 

funcionament de la Guàrdia Urbana i també en el bon servei feia els ciutadans, generant 

més hores extres i un cansament acumulat entre els agents.  

S'han perdut un total de 40-50 agents des de 2011 a això se li suma el degoteig continu de 

la marxa d'agents a altres municipis amb millors condicions econòmiques i laborals. 

Per això, el sindicat SFP-FEPOL denúncia que una altra vegada aquesta administració 

torna a perdre una convocatòria per a cobrir places vacants l'any que li correspon i 

sol·licita urgentment  una reunió amb els màxims responsables polítics de RH per a abordar 

aquesta problemàtica. 

 

 

 
                                                                                                       A Badalona a 9 de desembre 2021 


