
  

 

ACTA CONSELL SECTORIAL DE SEGURETAT

Dia:  Divendres 4 de febrer

Hora: 19h 

Lloc: Comissaria de la Policia Local

Aquesta acta recull les idees principals de les intervencions i acords.

Assistents: 

• Representació de la ciutadania: 

Porcel Gordon i Esther Soldevilla Garcia.

• Representació d’entitats: Ana Maria Vargas 

• Representació de Grups Municipals: Xose Pérez

• David Hernández Teixidó, Regidor de Seguretat 

• Eloi Canaleta, caporal de 

 

Ordre del dia: 

1. Explicació del Projecte de la Policia de Proximitat de Sant Po

2. Debat sobre prioritats

3. Precs i preguntes 

 

1. Explicació del Projecte de la Policia de Proximitat de Sant Pol

El Regidor de Seguretat fa un resum del Project de la

explica quants efectius policials hi ha, enumera tasques fetes els últims 2 anys i mig, en 

quin punt es troba el projecte i com voldria desenvolupar

Consell Sectorial de Seguretat per avan

2. Debat sobre prioritats

Entre tots els assistents s’exposen temes que el Consell 

• Zones fosques del poble

• Mobilitat al voltant de l’escola

• Mobilitat en general del municipi

• Pla Local de Seguretat

• Violència masclista 

 

S’acorda establir prioritats i que a cada reunió del consell es treballi un tema.
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Explicació del Projecte de la Policia de Proximitat de Sant Pol 

El Regidor de Seguretat fa un resum del Project de la Policia de Proximitat de Sant Pol, 

explica quants efectius policials hi ha, enumera tasques fetes els últims 2 anys i mig, en 

quin punt es troba el projecte i com voldria desenvolupar-lo. Explica la importància d’un 

Consell Sectorial de Seguretat per avançar cap a un projecte de policia comunitari.

Debat sobre prioritats 

Entre tots els assistents s’exposen temes que el Consell podria tractar: 

Zones fosques del poble 

Mobilitat al voltant de l’escola 

Mobilitat en general del municipi 

Pla Local de Seguretat 

 

S’acorda establir prioritats i que a cada reunió del consell es treballi un tema.

Bernat Ferrer Roura, Raquel 

 

Policia de Proximitat de Sant Pol, 

explica quants efectius policials hi ha, enumera tasques fetes els últims 2 anys i mig, en 

lo. Explica la importància d’un 

çar cap a un projecte de policia comunitari. 

S’acorda establir prioritats i que a cada reunió del consell es treballi un tema. 



  

 

 

3. Precs i preguntes 

Els membres del Consell Sectorial s’interessen pel funcionament de la regidoria i les 

actuacions policials, al qual el caporal Canalet

plantegen. 

 

S’acorda que la propera reunió serà el divendres 11 de febrer a les 19h a la Comissaria i es 

farà una presentació del Pla Local de Seguretat i es recollirà opinions dels assistents sobre 

les prioritats del Pla, que juntament amb el criteri tècnic i el criteri polític ajudaran a 

decidir les prioritats del Pla a la Junta de Seguretat. D’altra banda, el regidor estudiarà de 

convida r als membres del Consell a la propera Junta de Seguretat.

 

Els membres del Consell Sectorial s’interessen pel funcionament de la regidoria i les 

actuacions policials, al qual el caporal Canaleta respon tots els dubtes i preguntes que es 

S’acorda que la propera reunió serà el divendres 11 de febrer a les 19h a la Comissaria i es 

farà una presentació del Pla Local de Seguretat i es recollirà opinions dels assistents sobre 

s del Pla, que juntament amb el criteri tècnic i el criteri polític ajudaran a 

decidir les prioritats del Pla a la Junta de Seguretat. D’altra banda, el regidor estudiarà de 

convida r als membres del Consell a la propera Junta de Seguretat. 

Els membres del Consell Sectorial s’interessen pel funcionament de la regidoria i les 

a respon tots els dubtes i preguntes que es 

S’acorda que la propera reunió serà el divendres 11 de febrer a les 19h a la Comissaria i es 

farà una presentació del Pla Local de Seguretat i es recollirà opinions dels assistents sobre 

s del Pla, que juntament amb el criteri tècnic i el criteri polític ajudaran a 

decidir les prioritats del Pla a la Junta de Seguretat. D’altra banda, el regidor estudiarà de 


