
  
 
ACTA CONSELL SECTORIAL DE SEGURETAT

Dia: Divendres 11de març de 2022

Hora: 19h 

Lloc: Comissaria de la Policia Local

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

Assistents: 

 Representació de la ciutadania: 
 Representació d’entitats: Ana Maria Vargas 
 David Hernández Teixidó, Regidor de Seguretat
 Joan Chimisanas, Cap de la Policia Local

S’excusen: 

 En representació de la ciutadania la Raquel Porcel Gordon i la 
Matas. 

 En representació de Grups Municipals: Xose Pérez (CUP) i Josep Parada (Junts per 
Sant Pol) 

 

Ordre del dia: 

1. Nova incorporació 
2. Pla de Seguretat Local
3. Aparcaments bicicletes
4. Zona blava municipi disc horari
5. Altres 

 

1. Nova incorporació 
 

En Bernat Ferrer Roura es dóna de baixa del Consell.
Consell està d’acord en donar entrada a la 
dona. Se li proposa i accepta.

 
2. Pla de Seguretat Local

 

ACTA CONSELL SECTORIAL DE SEGURETAT 

Divendres 11de març de 2022 

Lloc: Comissaria de la Policia Local 

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

Representació de la ciutadania: Joan Riera Escoi Esther Soldevilla Garcia.
Representació d’entitats: Ana Maria Vargas (Protecció Civil) 
David Hernández Teixidó, Regidor de Seguretat Ciutadana 
Joan Chimisanas, Cap de la Policia Local 

En representació de la ciutadania la Raquel Porcel Gordon i la Sofia González 

En representació de Grups Municipals: Xose Pérez (CUP) i Josep Parada (Junts per 

Pla de Seguretat Local 
Aparcaments bicicletes 
Zona blava municipi disc horari 

 

Bernat Ferrer Roura es dóna de baixa del Consell. Com que no hi ha suplents homes, 
Consell està d’acord en donar entrada a la Sofia González Matas, que estava com a suplent 
dona. Se li proposa i accepta. 

Pla de Seguretat Local 

Soldevilla Garcia. 

Sofia González 

En representació de Grups Municipals: Xose Pérez (CUP) i Josep Parada (Junts per 

Com que no hi ha suplents homes, el 
González Matas, que estava com a suplent 



  
 
El Regidor de Seguretat Ciutadana explica el Pla de Seguretat Local que es portarà a 

aprovació a la Junta de Seguretat Local del 18 de març. Explica la metodologia emprada 

per a la seva elaboració, el contingut de les fitxes, etc. 

Una de les funcions que des del 2013 s'encomanav

l´elaboració del Pla de Seguretat Local, un instrument per traçar una estratègia a llarg 

termini per a millorar la seguretat del municipi. El Govern Municipal entén la seguretat 

com a un concepte ampli i transversal, ente

que es desenvolupen tenen un impacte en la seguretat. Per a l'elaboració del Pla de 

Seguretat Local s'ha fet un estudi durant més d´un any sobre les dades obtingudes als 

documents oficials (Pla Director d'Act

policials, etc.), les opinions recollides a partir de les entrevistes 

del municipi i els textos executius, legislatius i organitzacionals.

revisarà anualment. El Pla té el vist

d’anàlisi dels fets delictius a Catalunya i a Sant Pol del 2018 

actes delictius van disminuint des de 2018 fins el 2021.

El Pla aprovat conté 21 objecti

portar a terme per al seu compliment. Per garantir les accions proposades s'han establert 

indicadors de seguiment. Els objectius establerts són els següents:

1. Millorar la percepció de seguretat.

2. Cossos operatius d'emergència.

3. Reduir els problemes de trànsit que afecten el municipi.

4. Facilitar la mobilitat dins i fora del municipi.

5. Reduir el risc d'incendi. 

6. Protegir les instal·lacions crítiques.

7. Reduir els riscos que provoquen els 

8. Millorar el servei d'emergències a les zones boscoses.

9. Finalitzar els plans i protocols en curs i donar

10. Oferir alternatives d'oci.

11. Potenciar la protecció del medi ambient i l'ús responsable de l'entorn natural.

 

Ciutadana explica el Pla de Seguretat Local que es portarà a 

aprovació a la Junta de Seguretat Local del 18 de març. Explica la metodologia emprada 

per a la seva elaboració, el contingut de les fitxes, etc.  

Una de les funcions que des del 2013 s'encomanava a la Junta de Seguretat Local és 

l´elaboració del Pla de Seguretat Local, un instrument per traçar una estratègia a llarg 

termini per a millorar la seguretat del municipi. El Govern Municipal entén la seguretat 

com a un concepte ampli i transversal, entenent que la majoria de les polítiques públiques 

que es desenvolupen tenen un impacte en la seguretat. Per a l'elaboració del Pla de 

Seguretat Local s'ha fet un estudi durant més d´un any sobre les dades obtingudes als 

documents oficials (Pla Director d'Actuació elaborat pel municipi, atestats i estadístiques 

policials, etc.), les opinions recollides a partir de les entrevistes realitzades amb els actors 

del municipi i els textos executius, legislatius i organitzacionals. El Pla de seguretat es 

Pla té el vist-i-plau de la Diputació de Barcelona. Conté una fase 

d’anàlisi dels fets delictius a Catalunya i a Sant Pol del 2018 -2021. Es comprova que els 

actes delictius van disminuint des de 2018 fins el 2021. 

El Pla aprovat conté 21 objectius generals desplegats en objectius específics i accions a 

portar a terme per al seu compliment. Per garantir les accions proposades s'han establert 

indicadors de seguiment. Els objectius establerts són els següents: 

1. Millorar la percepció de seguretat. 

2. Cossos operatius d'emergència. 

3. Reduir els problemes de trànsit que afecten el municipi. 

4. Facilitar la mobilitat dins i fora del municipi. 

6. Protegir les instal·lacions crítiques. 

7. Reduir els riscos que provoquen els temporals. 

8. Millorar el servei d'emergències a les zones boscoses. 

9. Finalitzar els plans i protocols en curs i donar-los publicitat. 

10. Oferir alternatives d'oci. 

11. Potenciar la protecció del medi ambient i l'ús responsable de l'entorn natural.

Ciutadana explica el Pla de Seguretat Local que es portarà a 

aprovació a la Junta de Seguretat Local del 18 de març. Explica la metodologia emprada 

a a la Junta de Seguretat Local és 

l´elaboració del Pla de Seguretat Local, un instrument per traçar una estratègia a llarg 

termini per a millorar la seguretat del municipi. El Govern Municipal entén la seguretat 

nent que la majoria de les polítiques públiques 

que es desenvolupen tenen un impacte en la seguretat. Per a l'elaboració del Pla de 

Seguretat Local s'ha fet un estudi durant més d´un any sobre les dades obtingudes als 

uació elaborat pel municipi, atestats i estadístiques 

realitzades amb els actors 

El Pla de seguretat es 

la Diputació de Barcelona. Conté una fase 

2021. Es comprova que els 

us generals desplegats en objectius específics i accions a 

portar a terme per al seu compliment. Per garantir les accions proposades s'han establert 

11. Potenciar la protecció del medi ambient i l'ús responsable de l'entorn natural. 



  
 
12. Promoure l'ús segur i adequat dels dispositius electrònics i d'internet en menors 
d'edat. 

13. Proveïr de seguretat les dones i el col·lectiu LGTBI.

14. Millorar la qualitat de vida dels animals del municipi.

15. Impulsar millores als centres educatius.

16. Garantir el Benestar Social.

17. Millorar la seguretat del camp de futbol municipal.

18. Analitzar les conseqüències de la COVID

19. Incloure la ciberseguretat com a element capital per a la protecció del municipi i els 
seus habitants 

20. Millorar la qualitat de vida.

21. Millorar l'atenció i l'acompanyament del joves.

 

Totes aquestes fitxes expliquen els actors implicats en cadascuna d´ella, podent ser a part 

de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, altres regidories de l'Ajuntament, associacions, 

etc. 

També explica que política i tècnicament s’ha valorat traslladar a la Junta de Seguretat les 

següents prioritats en el desplegament del Pla: 

- Els objectius referents a millorar la percepció de seguretat (inclou millorar el 

model policial de proximitat

millorar la seguretats als carrers, prevenir les ocupacions per realitzar actes 

il·lícits), crear canals de comunicació des de la Policia Local cap a la ciutadania.

Regidor explica que s’està buscan

proximitat que coordini l’estratègia de proximitat amb la supervisió del Cap.

- La potenciació de la coordinació amb cossos operatius (Mossos d'Esquadra, 

Bombers, Agents Rurals i en especial impulsar 

- Analitzar les conseqüències de la COVID19 per proposar actuacions per minimitzar 

els seus efectes a la població. 

 

Promoure l'ús segur i adequat dels dispositius electrònics i d'internet en menors 

13. Proveïr de seguretat les dones i el col·lectiu LGTBI. 

14. Millorar la qualitat de vida dels animals del municipi. 

15. Impulsar millores als centres educatius. 

Garantir el Benestar Social. 

17. Millorar la seguretat del camp de futbol municipal. 

18. Analitzar les conseqüències de la COVID-19. 

19. Incloure la ciberseguretat com a element capital per a la protecció del municipi i els 

qualitat de vida. 

21. Millorar l'atenció i l'acompanyament del joves. 

Totes aquestes fitxes expliquen els actors implicats en cadascuna d´ella, podent ser a part 

de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, altres regidories de l'Ajuntament, associacions, 

També explica que política i tècnicament s’ha valorat traslladar a la Junta de Seguretat les 

desplegament del Pla:  

ls objectius referents a millorar la percepció de seguretat (inclou millorar el 

model policial de proximitat i comunitari, crear mecanismes eficients d´informació, 

millorar la seguretats als carrers, prevenir les ocupacions per realitzar actes 

crear canals de comunicació des de la Policia Local cap a la ciutadania.

Regidor explica que s’està buscant el mecanisme per a poder designar un agent de 

proximitat que coordini l’estratègia de proximitat amb la supervisió del Cap.

a potenciació de la coordinació amb cossos operatius (Mossos d'Esquadra, 

Bombers, Agents Rurals i en especial impulsar l'Associació de Protecció Civil

nalitzar les conseqüències de la COVID19 per proposar actuacions per minimitzar 

els seus efectes a la població.  

Promoure l'ús segur i adequat dels dispositius electrònics i d'internet en menors 

19. Incloure la ciberseguretat com a element capital per a la protecció del municipi i els 

Totes aquestes fitxes expliquen els actors implicats en cadascuna d´ella, podent ser a part 

de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra, altres regidories de l'Ajuntament, associacions, 

També explica que política i tècnicament s’ha valorat traslladar a la Junta de Seguretat les 

ls objectius referents a millorar la percepció de seguretat (inclou millorar el 

i comunitari, crear mecanismes eficients d´informació, 

millorar la seguretats als carrers, prevenir les ocupacions per realitzar actes 

crear canals de comunicació des de la Policia Local cap a la ciutadania.El 

t el mecanisme per a poder designar un agent de 

proximitat que coordini l’estratègia de proximitat amb la supervisió del Cap. 

a potenciació de la coordinació amb cossos operatius (Mossos d'Esquadra, 

l'Associació de Protecció Civil)  

nalitzar les conseqüències de la COVID19 per proposar actuacions per minimitzar 



  
 

Igualment, s’explica que

conjuntures. 

Per últim, es convida als membres del Consell de Seguretat a assistir com a oients a la 

Junta de Seguretat. 

 

3. Aparcaments bicicletes 

El Regidor de Seguretat Ciutadana informa que hi ha 10.000
destinats a comprar aparcaments de bicicletes al 
seva instal·lació i diu que si hi ha idees de llocs on es creu que s’haurien d’instal·lar està 
obert a propostes. 

Addicionalment es volen crear

 

4. Zona blava municipi disc horari

El Regidor de Seguretat comenta que estan estudiant alternatives a la zona blava de disc 
horari de l’aparcament dels Tints per quan la propietat del solar decideixi recuperar
l’ús. Es comenten zones i queda oberta la possibilita
idees. 

 

5.  Altres 

L’Esther Soldevilla comenta que estaria bé que la següent reunió es fes conjunta amb el 
Consell d’Equitat per valorar entre tots la problemàtica de les zones fosques en 
perspectiva de gènere. Tothom est
Regidor comenta que també podria servir per explicar com es farà l’estudi de mobilitat de 
la zona de l’escola, l’institut i camp de futbol, que també es farà en perspectiva de gènere.

S’acorda que la següent reunió sigui el 22 d’abril. 

Si al Consell d’Equitat no li va bé aquesta data, igualment el Consell de Seguretat es 
reuniria per analitzar les dades policials presentades a la Junta de Seguretat.

 

 

s’explica que el Pla i les prioritats es poden anar modificant segons les 

es convida als membres del Consell de Seguretat a assistir com a oients a la 

bicicletes  

El Regidor de Seguretat Ciutadana informa que hi ha 10.000€ al pressupost municipal 
destinats a comprar aparcaments de bicicletes al municipi, anomena llocs on es preveu la 
seva instal·lació i diu que si hi ha idees de llocs on es creu que s’haurien d’instal·lar està 

es volen crear aparcaments de bicicletes a l’escola i a l’institut de Sant Pol

ava municipi disc horari 

El Regidor de Seguretat comenta que estan estudiant alternatives a la zona blava de disc 
horari de l’aparcament dels Tints per quan la propietat del solar decideixi recuperar
l’ús. Es comenten zones i queda oberta la possibilitat que els membres del Consell aportin 

L’Esther Soldevilla comenta que estaria bé que la següent reunió es fes conjunta amb el 
Consell d’Equitat per valorar entre tots la problemàtica de les zones fosques en 
perspectiva de gènere. Tothom està d’acord en fer la proposta al Consell d’Equitat. El 

comenta que també podria servir per explicar com es farà l’estudi de mobilitat de 
la zona de l’escola, l’institut i camp de futbol, que també es farà en perspectiva de gènere.

S’acorda que la següent reunió sigui el 22 d’abril.  

Si al Consell d’Equitat no li va bé aquesta data, igualment el Consell de Seguretat es 
reuniria per analitzar les dades policials presentades a la Junta de Seguretat.

el Pla i les prioritats es poden anar modificant segons les 

es convida als membres del Consell de Seguretat a assistir com a oients a la 

€ al pressupost municipal 
municipi, anomena llocs on es preveu la 

seva instal·lació i diu que si hi ha idees de llocs on es creu que s’haurien d’instal·lar està 

aparcaments de bicicletes a l’escola i a l’institut de Sant Pol 

El Regidor de Seguretat comenta que estan estudiant alternatives a la zona blava de disc 
horari de l’aparcament dels Tints per quan la propietat del solar decideixi recuperar-ne 

t que els membres del Consell aportin 

L’Esther Soldevilla comenta que estaria bé que la següent reunió es fes conjunta amb el 
Consell d’Equitat per valorar entre tots la problemàtica de les zones fosques en 

à d’acord en fer la proposta al Consell d’Equitat. El 
comenta que també podria servir per explicar com es farà l’estudi de mobilitat de 

la zona de l’escola, l’institut i camp de futbol, que també es farà en perspectiva de gènere.  

Si al Consell d’Equitat no li va bé aquesta data, igualment el Consell de Seguretat es 
reuniria per analitzar les dades policials presentades a la Junta de Seguretat. 


