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El Govern d'Ontinyent, davant l'escrit signat per tres 
sindicats policials, vol manifestar el següent:

És rotundament fals que s'haja eliminat la vigilància en el 
disseminat d'Ontinyent, com asseguren els sindicats de la 
Policia Local en una actitud alarmista i irresponsable. La 
ciutadania que viu en el disseminat ha de saber que es 
continua realitzant la vigilància extraordinària que es va 
establir mitjançant l'acord de febrer de 2019. Els 
sindicats saben que menteixen perquè els agents continuen 
ingressant en les seues nòmines, inclosa la de juny, una 
mitjana de 400 euros mensuals extra per vigilar el 
disseminat, un treball que per a la nostra sorpresa 
asseguren que no estan desenvolupant. La seua insolidaritat 
arriba fins al punt d'assegurar en el seu moment que era 
innecessari patrullar els nostres carrers en plena pandèmia 
i ara es neguen a vigilar el Pou Clar amb el cotxe 
patrulla, equipat amb aire condicionat, perquè fa massa 
calor en l'exterior.

Les queixes dels agents no se sostenen. Ells mateixos en 
l'acord de 2019 reconeixen que per aquesta corporació 
municipal es ve incrementant els mitjans materials dels 
nostres efectius policials com a adquisició de jupetins 
antibales, pistoles tàser, drogotest, alcoholímetres, nous 
i moderns vehicles policials, drons o la nova prefectura de 
policia, que va tornar al centre de la ciutat com 
demandaven. A més, s'ha iniciat el procés per a la 
incorporació de 9 agents més. I estem convençuts que també 
haurà ajudat a reduir els robatoris en el disseminat la 
vintena de càmeres de seguretat instal·lades a l'entrada de 
diferents camins veïnals, els vols dels drons i la 
coordinació amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que 
ha propiciat l'Alcaldia. 

El Govern d'Ontinyent no acceptarà mentides, amenaces i 
xantatges dels sindicats de la Policia Local que anteposen 
els seus interessos econòmics i personals als de la resta 
de treballadors municipals. Lamentem aquesta actitud dels 
sindicats policials enmig d'una crisi sanitària, social i 
econòmica sense precedents. Si veuen perillar els seus 
ingressos extraordinaris perquè no hi ha festes de moros i 
cristians o altres esdeveniments festius on es realitzen 
hores extra no és culpa d'aquest ajuntament, sinó de les 
circumstàncies derivades de la pandèmia.



L'ajuntament va incrementar el pagament d'hores extra per a 
atendre el problema de seguretat sorgit en 2019 en el 
disseminat. Però els diners dels veïns i veïnes d'Ontinyent 
es destina a resoldre problemes de la ciutat com el sorgit 
en el disseminat i no per a incrementar el sou dels 
policies locals sense causa justificada. La resta de 
treballadors s'esforcen tant o més que ells en l'exercici 
de les seues funcions i no estan permanentment sol·licitant 
un increment de sou. Sorpren que enfront del lliurament 
incondicional dels nostres treballadors en la pandèmia, els 
sindicats policials vulguen trencar els consensos laborals 
amb l'únic objectiu de continuar augmentant els seus 
emoluments. 

Els sindicats policials saben que menteixen quan afirmen 
que la regidora de Personal, Natàlia Enguix, que està fent 
un gran treball, no els va agrair el treball realitzat 
durant l'estat d'alarma. En la reunió del consell de la 
policia d'1 de juliol, la regidor de Personal, com efectua 
en anteriors intervencions, va agrair al col·lectiu el 
treball desenvolupat, igual que ho va fer extensiu a la 
resta de la plantilla actual. 

La ciutadania d'Ontinyent ha de saber que els sindicats 
policials vénen des de 1999 exigint que se'ls reconega un 
complement específic que els tribunals mai els han 
reconegut. Com han perdut tots els pleits contra aquest 
ajuntament, ara pressionen perquè se'ls augmente el salari 
a través d'una productivitat recurrent que no els 
correspon. 

Els sindicats policials estan en el seu dret de trencar 
l'acord de 2019, però aquest ajuntament se sent alliberat 
de tots els seus compromisos salarials perquè la ciutadania 
d'Ontinyent no entendria que el seu ajuntaments sucumbira 
al xantatge i les amenaces de cap col·lectiu.


