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I amb el suport:
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Benvolgut/da

Per qualsevol consulta poden trucar al telèfon 628233157-646988208.

Ens complau convidar-lo a les segones Jornades sobre Sistema de Seguretat i Polítiques Públiques que es
realitzaran el pròxim dia 27 de novembre a la Sala de les Brigades Internacionals de l'edifici de la UGT a Rambla
Santa Mònica, 10 de Barcelona.

El motiu de les Jornades sobre Sistema de Seguretat i Polítiques Públiques s'emmarquen en la necessitat de
generar un debat polític, social i professional d'un nou model policial de forma global per a Catalunya i als grans
municipis, com a ciutats de les dimensions de Barcelona, Hospitalet, Sabadell, Terrassa etc... així com la
necessitat de plantejar un nou sistema de seguretat públic a tot el territori català, on la Policia Local (Guàrdia
Urbana) desenvolupa un paper fonamental en el sistema de seguretat públic.
Es per això, la necessitat d'avançar cap a una policia integral que a més d'una policia de proximitat, assumeixi el rol
que la ciutadania demana en seguretat ciutadana, ordre públic i policia judicial.
Aquest model policial ja està en marxa en altres policies locals de l'Estat i es fa necessari a uns grans municipis
cosmopolites i multiculturals.. Com també es necessari debatre sobre la mancomunitat del servei de Policia a les
Comarques, on el petits pobles no arriben a prestar un servei de seguretat eficient i eficaç, per diferents variables.
Per principis en la Gestió Pública, com són economia, eficiència i d'eficàcia en la gestió pública (optimització de
recursos humans, materials i econòmics). Es necessari ara mes que mai revisar el sistema de Seguretat Públic a
Catalunya.

Si estiguessin interessats en assistir a aquestes jornades, us podeu inscriure abans del dia 17 de novembre a:

Les places estan limitades a 200 persones i es confirmarà l'acceptació a la mateixa direcció de l'inscripció.

El dinar es a càrrec de l'organització,
A la finalització de l'acte es lliuraran un certificat d'assistència.

http://www.ugtpublic.org/policialocalcat/?page_id=1110#contact-form-1110

Barcelona 27 de Novembre de 2014
09:00 h.

Encarna Fernández Martínez
Secretària General de la FSP-UGT de Catalunya
José Antonio Fernández Cáceres
Secretari Administració Local de la FSP-UGT de Catalunya

09:10 h.
Sr. Joaquim Forn i Chiariello

Sr. Salvador Esteve i Figueras
President de la Diputació de Barcelona

09:30 h.

Sr. Iñido de la Serna Hernáiz,
President de la FEMP (Federación Española de
Municipios i Provincias) i Alcalde de Santander

Sra. Maria Teresa Gilabert
Directora General de la Seguretat Social a Catalunya.

Situació actual y futur: De la asimetria a la racionalitat,
de la dispersió a la homogeneïtzació.
Sr. Tomàs Gil Marquez,
Inspector Cap de la Policia Local de Sant Adria del Besos.

Sr. Juan Francisco García Crespin,
Responsable del Departament de
Policies de España FSP-UGT

José Antonio Fernández Cáceres
Secretari Administración Local de la FSP-UGT de Catalunya

Salutació a càrrec:

Inauguració Jornades

BLOC ESTATAL
Ponència: Futura Llei de Policies Locals de Espanya

Ponència: Estat actual de la avançament de l'edat de
jubilació per a les Policies Locals i Autonòmiques.

Ponència: Las Policies Locals en España:

Ponència: Avançament de l'edat de jubilació per a les
Policies Locals i Autonòmiques

:

Primer Tinent d' Alcalde de l Ajuntament de Barcelona

MODERADOR

BLOC AUTONÒMIC:

TAULA PROFESSIONAL I JUDICIAL
Ponència: Policia de Seguretat Ciutadana i Ordre Públic

Ponència: Policia Local com a Policia Judicial

Pausa cafè

10:50 h.

Ilmo. Sr. Miguel Ángel Tabarés,
Llmo. Magistrat del jutjat d'Instrucció nº 6 de Barcelona

Ilma. Sra. Dª M ª Nieves Pujal Sánchez.
Ilma. Fiscal Jefe de la Fiscalía de Area de Sabadell

11:40 a 11:50h

11:50 h. Ponència: Competències de les Policies Locals
en l'Àmbit de la Seguretat Pública

Ponència: Reflexions sobre el Sistema
de Policia de Catalunya

MODERADOR:

TAULA TÈCNICA

Ponència: Lideratge i Formació Policial

Ponència: Urbanisme Preventiu.

Ponències: Polítiques Públiques que Milloren la
Percepció de la Seguretat.

MODERADOR:

Sr. Joan Carles De Blas
Inspector en Cap de la Policia Local de Canet de Mar

Sr. Andreu Joan Martínez
Cap dels Serveis Jurídics del Districte de Ciutat Vella.
Exdirector General d'Administració de la Seguretat.

Sr. Juan Francisco Rodriguez Martín
SPL-UGT Catalunya, Advocat i Policia de la Guàrdia
Urbana Barcelona

12:25 h. :
Polítiques Públiques de Seguretat i Convivència

Sr. Jordi Vilardell,
Responsable del Centre de lideratge a l'Institut de
Seguretat Pública de Catalunya

Convivència a l'Espai Públic.
Sra. Lola Vallès ,
Responsable de Divulgació i Cooperació Internacional
de l'Àrea de Recerca, Coneixement i Relacions Exteriors
de l'Escola de Policia de l'ISPC.

Sr. David Bajona,
Expert en Seguretat Pública

Sr. Pedro Campoy Torrente,
Profesor “de la Universidad Miguel Hernandez (Elche)” i
Vicepresident de la Federació d'Associacions de
Criminòleg d'Espanya

Sr. Jose Antonio Valentín Rodríguez,
SPL-UGT Catalunya, Criminòleg i Caporal de la Policia de
Guàrdia Urbana de Barcelona

Ponència: Polítiques Públiques de Seguretat i Ordre
Públic. Quin paper han de jugar les grans policies locals



13:25 h.

Quin paper han de jugar els mitjans com a elements de
generació de percepció de seguretat?

Sr. Antonio Baquero Iglesias,
Diari El Periódico de Catalunya
Sr. Enrique Figueredo,
Diari La Vanguardia

Sr. Jordi Giró,
President de la CONFAV.

Sr. Miquel Ángel Fraile,
Secretari General de la CONFECOM
(Confederació de comerciants de catalunya)

: Sr. Jose Casas Caballero
SPL-UGT Catalunya Policia, Guàrdia Urbana de Barcelona

14:25 a 15:35 h. Pausa per Dinar

15:40 h.

Il.Lustrísim Sr. Xavier Amor,
President de la Federació Catalana de Municipis
de Catalunya FCM i Alcalde de Pineda de Mar

TAULA POLÍTICA I SOCIAL
Ponència: Eficàcia i Avaluació del Sistema de Seguretat
Pública en l'Àmbit de la Informació.

Ponència: Les Policies Locals en tasques de
Seguretat Ciutadana i Ordre public.

Ponència: La necessitat de les Policies Locals
en tasques de Policia Judicial

MODERADOR

TAULA POLÍTICA I SOCIAL
Ponència: Model policial de Catalunya

MODERADOR: Sr. Carlos Villalante i Sirvent, Secretari de Política
Institucional FSP-UGT de Catalunya

16:40 h.

Sr. Ricardo Salas,
Intendent del Districte I de Ciutat Vella

Sr. Jorge Diéguez, Ex-Jutge,
Professor Associat de la UAB, Advocat en exercici
ICAB y col·laborador de UGT en Formació Policial.

17:15 a 17:45 h.

Sr. Joan Delort i Menal

: Horacio López Fernández
SPL-UGT de Catalunya
Caporal de la Policia Guàrdia Urbana de Barcelona

18:15 h.

BLOC LOCAL

L'experiència del Districte de Ciutat Vella

Ponència: Carrera Professional i Especialització
a les Policies Locals

Model policial a les grans ciutats.

Ponència: Model Policial per a les grans ciutats

MODERADOR

CLOENDA

Ponència: Guàrdia Urbana com a Policia de Seguretat

Gerent Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona

Conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya

Secretari General de la UGT de Catalunya

Honorable Sr. Ramón Espadaler i Parcerisas

Sr. Josep Maria Álvarez

Les policies locals de Catalunya així com Guàrdia Urbana de Barcelona,
amb una història aquesta última de 160 anys a la Ciutat presta un servei
policial gràcies al qual s'ha garantit la convivència, la seguretat ciutadana
i l'ordre públic des que van ser constituïdes.
En la última dècada s'ha realitzat progressivament el desplegament
policial de Mossos d'Esquadra, formant els cossos policials (Policies
locals i Mossos d'Esquadra) el model policial Català, el qual ha quedat a
dia d'avui desfasat de la realitat social, és un model que no arriba a
funcionar, que planteja problemes de coordinació i com a conseqüència
d'eficàcia, que reverteix en el conjunt de la societat.
La societat civil avui dia i com demostren les enquestes està demanant a
la classe política unes Polítiques Públiques en Seguretat i un Sistema de
Seguretat eficient i eficaç, que ben gestionat reverteixi en Seguretat.
Alguns municipis de Catalunya com Barcelona han patit una evolució a la
configuració de la seva ciutat, i s'ha convertit avui dia en una Ciutat
Cosmopolita i Multicultural, amb uns problemes en seguretat i
convivència propis d'una gran metròpolis.
Els Ciutadans i la societat civil en el seu conjunt tenen unes necessitats
de convivència, seguretat i ordre públic. A aquestes necessitats se li han
de donar una resposta eficient i eficaç des del primer nivell de
l'administració local.
Aquesta evolució que han patit aquestes ciutats hauria de comportat
paral·lelament una adaptació dels Sistemes de Seguretat amb la finalitat
de prestar el millor servei al ciutadà d'acord amb la realitat del moment,
fins avui no s'ha adaptat aquesta resposta per part de les administracions
públiques.

2ª JORNADES
SISTEMES DE SEGURETAT

I POLÍTIQUES PÚBLIQUES SERVaS PlJeucs••••

Sra. Begoña Curto, Subdirectora 
General de Coordinació de la Policia de 
Catalunya.

Sra Carmen Porro Arias,
Alcaldesa accidental de Montcada i Reixac

Ponència: Prospectiva sobre la Futura Llei de Seguretat
Pública de Catalunya



La UGT com un Actor més de la societat i com a
agent social, entenem que és la nostra obligació i
responsabil i tat contribuir a la mil lora i
perfeccionament dels serveis públics, per això
entenem que la ciutat de Barcelona i Guàrdia
Urbana així com altres ciutats necessiten un nou
model policial per donar resposta de manera
eficient i eficaç a les necessitats dels ciutadans, al
teixit associatiu, empresarial i comercial de les
nostres ciutats i aquest model passa per una policia
integral, que de forma general pugui desenvolupar-
se com Policia de Seguretat Ciutadana i de
Recerca, sent per això necessari la creació
d'unitats de Policia Judicial, Seguretat Ciutadana i
Ordre Públic, com ja és una realitat en altres ciutats
de l'Estat Espanyol, on el seu marc jurídic és el
mateix que el nostre.
El nostre País està immers en una crisis econòmica
que està obligant en el cas de Catalunya, que el
govern estigui prenent una sèrie de mesures que
estan revertint en els serveis públics. Cal ara més
que mai que ens plantegem un nou model policial
per a Catalunya, que atenent a criteris econòmics i
d'eficàcia, revertiria en un millor servei públic per al
ciutadà, aquest model passa per un únic servei de
Seguretat Públic, el que ens permetria des dels
principis de l'eficiència i eficàcia fer una millor gestió
pública dels recursos humans, materials i
econòmics, que finalment això reverteix en una

SISTEMES DE SEGURETAT
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bona Gestió Publica per a les Administracions i un
servei de qualitat per al ciutadà, amb un cost
econòmic menor pel que fa a la gestió d'un únic
sistema de seguretat policial i major eficàcia en la
prestació del servei.
Hi ha altres plantejaments que es poden debatre,
com es mancomuna el servei de Policia a les
poblacions de comarques, ja que es trobem que hi
ha municipis que no poden donar un servei eficaç
de seguretat, que a la vegada els resulta molt
costos.
Aquet plantejament comparteix aspectes mimètics
que es contemplen en un estudi realitzat pel
Centre d'estudis Estratègics de Catalunya (CEEC)
que va ser publicat en data 25 de novembre de
2010.
És per això que la UGT des de la FSP-SPL i en
col·laboració amb la Secció Sindical de Guàrdia
Urbana de l’ajuntament de Barcelona el proper 27
de novembre es durà a terme la II Jornada de
"Sistema de Seguretat i Polítiques Públiques a
Catalunya" .
Amb aquestes jornades pretenem que s'obri el
debat polític i es traslladi als ciutadans i a la societat
civil en el seu conjunt per abordar un nou model
policial per a grans ciutats com Barcelona i per a
Catalunya que tingui com a vigència en el temps
dues dècades, així com polítiques públiques de
Seguretat que siguin efectives.

Les inscripcions finalitzen el dia 17 de novembre d'enguany.
L'inscripció s'ha de fer a:

feu constar si es quedareu al dinar.
Es important formalitzar la seva inscripció ja que es donarà material per la jornada

Atentament,

JoséAntonio Fernández Cáceres Eugenio Zambrano Rivero
Secretari d'Administración Local Organitzador i Coordinador de les Jornades
FSP-UGT Catalunya SPL-UGT Catalunya

El dinar es a càrrec de l'organització,
A la finalització de l'acte es lliuraran un certificat d'assistència.

http://www.ugtpublic.org/policialocalcat/?page_id=1110#contact-form-1110


