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INTRODUCCIÓ 
 

El concepte de seguretat ha evolucionat al llarg dels anys per incloure elements que anys 

enrere no es valoraven. Des de l’àmbit tècnic es busca convertir la seguretat en un 

concepte ampli i transversal, entenent que la majoria de les polítiques públiques que es 

desenvolupen tenen un impacte en la seguretat, tant de les persones com de les 

institucions. De la mateixa manera que els nostres actes influeixen sobre els altres, les 

accions fetes per les institucions, afecten sobre les altres, tant superiors com inferiors, i 

els seus components. És en aquest punt en què Sant Pol de Mar ha volgut incidir de 

manera directa en la seguretat com a actor important fent el seu Pla de Seguretat Local 

(d’ara en endavant PSL). La iniciativa de fer un full de ruta implicant actors rellevants 

pel bé de la seguretat del municipi suposa una gran aposta de futur pel que fa el benestar 

dels seus habitants. De la mateixa manera, encetant aquest repte, el municipi s’alinea amb 

ens superiors com son el Govern de la Generalitat, el Gobierno de España, la Unió 

Europea i la Organització de les Nacions Unides amb l’objectiu de fer política en la 

mateixa direcció, aportant estabilitat i coherència en les seves accions. 

A nivell domèstic, per donar resposta al volum i la complexitat creixent de les demandes 

dels ciutadans en matèria de seguretat, el Parlament va aprovar per unanimitat la Llei 

4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, en què 

s’establien els principis bàsics d’organització i actuació dels múltiples operadors 

(administracions, autoritats, òrgans, cossos, serveis…) que desenvolupen competències 

en l’àmbit de la seguretat. 

Un dels elements fonamentals del nou sistema el constitueixen els plans de seguretat, 

concebuts com a instrument de treball per impulsar la millora contínua de la seguretat 

pública i els serveis que en son responsables. L’article 31 de la Llei estableix el marc 

general dels plans de seguretat: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Els plans de seguretat poden ésser municipals, supramunicipals o 

regionals, de caràcter general, sectorial, estacional i específic. 

 

2. Els plans de seguretat s'han d'elaborar tenint en compte els objectius 
de les polítiques de seguretat, acordades pels òrgans superiors, i les de 

coordinació, així com les directrius tècniques que aprovi el departament 

titular de les competències en matèria de seguretat pública, amb la finalitat 

de facilitar-ne l'homogeneïtat i la integració. 

 

3. Els plans de seguretat han de tenir en compte, en llur àmbit respectiu, les 

previsions contingudes en els plans de protecció civil, de seguretat viària, 
de seguretat en joc i espectacles i altres que els puguin afectar. 

 

4. Les Juntes Locals de Seguretat han d'aprovar un pla general de 

seguretat i els plans específics que s’escaiguin per al municipi respectiu, 

que n'ha d'analitzar la situació de seguretat. Aquest pla ha de definir-ne 

els objectius generals i les prioritats, els mitjans i els recursos disponibles, 

inclosos els de seguretat privada que, si s’escau, es poguessin utilitzar per a 

assolir-los; ha d'especificar-ne les accions a emprendre, amb el calendari 
d'aplicació corresponent, i n’ha d’establir els mètodes de seguiment i 
d’avaluació adequats i el període de vigència. 

 

5. Els plans de seguretat aprovats per les juntes locals s'han de trametre al 
conseller o la consellera del departament amb competències en matèria de 

seguretat pública, que n'ha de donar trasllat als òrgans superiors de 

coordinació i de participació. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÍNDEX DE SIGLES 

 

 

PSL: Pla de Seguretat Local. 

PL: Policia Local. 

PG-ME: Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. 

FCSE: Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. 

CNP: Cuerpo Nacional de Policía. 

ESN2017: Estrategia de Seguridad Nacional 2017. 

ECN2019: Estrategia de Ciberseguridad Nacional 2019. 

DAFO: Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats. 

ODS: Objectius de Desenvolupament Sostenible, relatiu a l’Agenda 2030. 

ONU: Organització de les Nacions Unides. 

AAVV: Associacions de Veïns. 

XXSS: Xarxes Socials. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

METODOLOGIA 

 

El procés d’elaboració del PSL ha estat determinat principalment per dos documents. 

D’una banda, la Guia per a l’elaboració de Plans de Seguretat Local del 2013, exposa de 

com desenvolupar un PSL tenint en compte els documents principals d’empara en l’àmbit 

de la seguretat a Catalunya, entre altres. D’altra banda, s’ha pres com a guia l’exposició 

realitzada per Beatriu Santiago, tècnica assessora del Servei de Planificació i Avaluació 

de la Diputació de Barcelona, a la Jornada de Plans de Seguretat Local, corresponent al 

Cicle de jornades de reflexió sobre temes relacionats amb la (in)seguretat, el passat mes 

de febrer de 2020. 

Amb l’objectiu de realitzar un PSL rigorós que aporti millores significatives al municipi, 

hem escollit el mètode de triangulació de dades com a mecanisme d’execució. Aquest 

sistema d’estudi permet traçar relacions directes entre les dades obtingudes als documents 

oficials (Pla Director elaborat pel municipi, atestats i estadístiques policials, IDESCAT, 

etc.), les opinions i percepcions recollides a partir de les entrevistes realitzades amb els 

actors importants del municipi i, per últim, els textos executius, legislatius i 

organitzacionals que emmarquen el territori. En tant que analitzem dades qualitatives i 

quantitatives el PSL adquireix riquesa metodològica. Això, sumat a l’àmplia experiència 

tècnica i pràctica de l’equip de treball, té com a resultat un PSL de gran qualitat. 

 

Concretant els apartats que estructuren el PSL, treballem sota quatre grans blocs: 

diagnosi, definició d’objectius, definició d’accions i seguiment i avaluació (aquest últim 

com un sol bloc). 

Definir aquests blocs ajuda a desenvolupar un PSL ordenat i lògic, aportant sentit i 

estructura al pla.  

 

La metodologia aplicada ha estat imprescindible per obtenir el resultat final desitjat per 

totes les parts. L’element bàsic ha estat la constant comunicació entre equip de treball, 

PL i el regidor de seguretat ciutadana, que han facilitat els contactes necessaris i tota la 

informació sol·licitada per part de l’equip de treball.  

 
 
 
 
 



 

ANÀLISI DEL MUNICIPI 

 

• Dades d’entorn físic, demogràfic i econòmic  

 

El municipi de Sant Pol de Mar es troba a la comarca del Maresme, a la província de 

Barcelona. 

 

 

 

 

Situat a la costa, entre Canet de Mar (SW) i Calella (NE); limita a l’interior amb Sant 

Cebrià de Vallalta. 

Els turons granítics que formen el terreny de Sant Pol arriben al litoral de forma espadada 

i formen una costa més articulada, amb zones de platja de sorres molt granades i netes, 

extremament mòbils per efecte sobretot dels temporals de llevant. 

 

Comprèn la vila de Sant Pol de Mar, cap de municipi, l’antic monestir benedictí de Sant 

Pau, algunes urbanitzacions residencials (Can Villar, Can Balmanya, Can Pi, Bellavista, 

el Farrell, les Roques Blanques, Urbapol, entre d’altres) i diverses caseries (Can Mascaró, 

Can Roca, el Morer i el Sot de Golinons). Travessen el terme, paral·lelament a la costa, 

l’autopista C-32 de Montgat a Palafolls, la carretera N-II i el ferrocarril a Girona per la 

costa, que té estació al poble. Una carretera local va a Arenys de Munt per Sant Cebrià de 

Vallalta. 

  

 

Font: IDESCAT. 



 

Sant Pol de Mar, té una població censada en l’any 2020 de 5.428 persones, amb una 

superfície de 7,53 Km2. 

 

  

 

 

El municipi en dades: 

 

Concepte SANT POL MARESME CATALUNYA 

Superfície (km2). 2020 7,53 398,53 32108 
Altitud (m). 2013 15   
Longitud (º). 2013 2,624347   
Latitud (º). 2013 41,602572   
Superfície (km2). 2020 7,53 398,53 32108 
Densitat (hab./km2). 2020 720,9 1150,8 242,3 

Homes. 2020 2690 226768 3826964 
Dones. 2020 2738 231858 3953515 
Població. 2020 5428 458626 7780479 

Població de 0 a 14 anys. 2020 793 70965 1165865 
Població de 15 a 64 anys. 2020 3466 302018 5146253 
Població de 65 a 84 anys. 2020 1008 72001 1218356 
Població de 85 anys i més. 2020 161 13642 250005 

Homes de 0 a 14 anys. 2020 404 36657 600199 
Homes de 15 a 64 anys. 2020 1739 152743 2596461 
Homes de 65 a 84 anys. 2020 493 33001 547441 
Homes de 85 anys i més. 2020 54 4367 82863 
Homes. 2020 2690 226768 3826964 

Dones de 0 a 14 anys. 2020 389 34308 565666 
Dones de 15 a 64 anys. 2020 1727 149275 2549792 
Dones de 65 a 84 anys. 2020 515 39000 670915 
Dones de 85 anys i més. 2020 107 9275 167142 

Font: IDESCAT. 



 

Dones. 2020 2738 231858 3953515 

Població nascuda a Catalunya. 2020 4042 314535 4947418 
Població nascuda a la resta d'Espanya. 2020 482 71535 1248206 
Població nascuda a l'estranger. 2020 904 72556 1584855 
Població amb nacionalitat espanyola. 2020 4778 401357 6519860 
Població amb nacionalitat estrangera. 2020 650 57269 1260619 
Població amb estudis primaris. 2011 580 45514 837313 
Població amb estudis secundaris. 2011 2240 203610 3498064 
Població amb estudis universitaris. 2011 1156 69765 1264747 

Naixements. Nens. 2019 13 1699 31453 
Naixements. Nenes. 2019 12 1612 30095 
Naixements. 2019 25 3311 61548 

Defuncions. Homes. 2019 22 1933 32498 
Defuncions. Dones. 2019 26 1900 32049 
Defuncions. 2019 48 3833 64547 

Llars. 2011 1986 166198 2944944 

Migracions (saldo) amb Catalunya. 2019 69 2419  
Migracions (saldo) amb Espanya. 2019 -12 -364 -2455 
Saldo migratori intern. 2019 57 2055 -2455 
Immigracions externes. 2019 134 8349 203843 
Emigracions externes. 2019 55 3322 87491 
Immigracions de la resta de la UE. 2019 23 1033 30002 
Immigracions de la resta del món. 2019 111 7316 173841 
Immigracions externes. 2019 134 8349 203843 
Taxa de creixement total intercensal (mitjana 
anual) (taxa per 1.000 habitants). 2001-2011 25,56 19,64 16,98 
Taxa de creixement natural intercensal 
(mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants). 
2001-2011 5,33 4,14 3,04 
Taxa de creixement migratori intercensal 
(mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants). 
2001-2011 20,23 15,51 13,94 

Biblioteques públiques. 2018 1 29 459 
Biblioteques. 2018 1 35 850 
Pavellons. 2020 1 59 993 
Piscines cobertes. 2020 0 81 1087 
Pistes d'atletisme. 2020 0 26 433 

Població ocupada. 2011 2107 168913 3033916 
Població desocupada. 2011 630 69736 1052138 



 

Població activa. 2011 2737 238649 4086055 
Població inactiva. 2011 2303 191183 3386882 

Atur registrat. Agricultura. 2020 3,2 532,2 9381,9 
Atur registrat. Indústria. 2020 22,8 3583,2 48483,1 
Atur registrat. Construcció. 2020 12,6 2268,8 35505,6 
Atur registrat. Serveis. 2020 191,4 20657,9 339775,8 
Atur registrat (sense ocupació anterior). 2020 9,2 1563 28272,9 
Atur registrat. 2020 239,2 28605,1 461419,2 
Atur registrat. Homes. 2020 98,4 12568,8 205421,3 
Atur registrat. Dones. 2020 140,8 16036,3 255997,9 
Atur registrat. 2020 239,2 28605,1 461419,2 

Habitatges familiars principals. 2011 1986 166198 2944944 
Habitatges familiars secundaris. 2011 1449 24500 470081 
Habitatges familiars buits. 2011 262 22704 448356 
Habitatges familiars. 2011 3697 213402 3863381 
Habitatges familiars principals de propietat. 
2011 1492 126511 2188657 
Habitatges familiars principals de lloguer. 2011 283 28580 582701 
Habitatges familiars principals. 2011 1986 166198 2944944 
Habitatges familiars principals de 61 a 90 m2. 
2011 775 79516 1476187 
Habitatges familiars principals de 91 a 120 m2. 
2011 390 33592 560379 
Habitatges familiars principals. 2011 1986 166198 2944944 

Habitatges iniciats de protecció oficial. 2019 0 233 1884 
Habitatges iniciats. 2019 34 1345 14549 

Hotels. 2019 6 160 3065 
Places d'hotels. 2019 272 32328 317129 
Càmpings. 2019 2 30 354 
Places de càmpings. 2019 1170 18876 270840 
Turisme rural. 2019 0 24 2482 
Places de turisme rural. 2019 0 188 19809 

Turismes. 2019 2498 212620 3560228 
Motocicletes. 2019 716 57468 860663 
Vehicles industrials. 2019 496 40665 783421 
Altres vehicles. 2019 64 6830 168854 
Parc de vehicles. 2019 3774 317583 5373166 

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia). 
2018 1,81 1,54 1,43 



 

Recollida selectiva de residus municipals (%). 
2018 59,5 46 41,7 
Establiments amb declaració de residus ind.. 
2018 12 706 14949 
Generació de residus (tones). 2018 656,05 90899,6 3802967 

 

 
 
 

Dades poblacionals: 

 

 
 

 

Piràmide poblacional de Sant pol de Mar. 

 

 
 

 



 

Gràfica dels residus municipals fins el 2018. 

 

 

Estadístiques de la policia Mossos d’Esquadra: 

 

Tenir en compte les dades policials generals permet, d’una banda, comparar el municipi 

amb la resta del territori i valorar l’estat de seguretat respecte els altres municipis. D’altra 

banda, és important conèixer quins problemes i preocupacions comparteix Sant Pol de 

Mar amb Catalunya i Espanya per tal de traçar respostes coordinades que generin un 

impacte significatiu tant a nivell municipal com a nivell regional i estatal. Segons 

l’informe anual del PG-ME del any 2019, on es veuen referenciats els nivells de 

criminalitat dels darrer cinc anys, podem destacar que els fets penals han augmentat en 

quasi un 11% a Catalunya des de l’any 2014, tal com ho indica la gràfica: 

 

 

Font: Lloc web Mossos d'Esquadra / Dades delinqüencials. 



 

Si diferenciem la tipologia dels fets delictius, també podem veure un augment en els tres 

àmbits d’actuació. 

• Contra les persones augmenta un 1,63% 

• Contra el patrimoni augmenta un 12,30% 

• Altres fets augmenten un 9,22 

• Augmenten un 11,11% els fets delictius a Catalunya l’any 2018. 

 

 

La regió policial Metropolitana Nord, on es troba el municipi de Sant Pol de Mar, té un 

increment del 6,92 en els fets delinqüencials. 

La violència de gènere no té una variació significativa en anys anteriors, però segueix 

tenint una incidència elevada en casos a l’actualitat. 
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Font: Lloc web Mossos d’Esquadra / Dades delinqüencials. 

Font: Lloc web Mossos d’Esquadra / Dades 
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Font: Lloc web Mossos d’Esquadra / Dades delinqüencials. 



 

Per acabar, destaca l’augment significatiu dels delictes d’odi, en especial en els 

d’orientació política i sexisme. 

 

 

 

 

 

 

 

Una altra font important de documentació és l’enquesta de seguretat pública de Catalunya. 

L’última que podem consultar és del 2017, tot i que no és de primera actualitat, sí que 

podem extreure unes dades valuoses per aquests PSL. Uns dels punts de referència és la  

percepció del nivell de seguretat que té la ciutadania al seu municipi. Tot i que aquestes 

dades son generals a totes les localitats de Catalunya, podem extreure unes conclusions 

generals pel municipi de Sant Pol de Mar. 

Com veiem al gràfic, és el quart any consecutiu que la percepció de seguretat millora. De 

fet, enguany arriba de nou a superar els set punts de mitjana, com l’any 2000.  

 

Font: Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya (2017). 

 
 

 

 

Font: Lloc web Mossos d’Esquadra / Dades delinqüencials. 



 

Trànsit: 

 

Al 2020 s’ha publicat l’anuari estadístic d’accidents de trànsit a Catalunya del 2019. 

D’aquest informe podem extreure un seguit de dades que exposem a continuació: 

 

Aproximadament, poc més de l’1% dels conductors circula amb una taxa d’alcohol per 

sobre de la permesa. Entre els accidentats, el mateix percentatge es situa en el 12% i entre 

els conductors morts l’any 2019 és de 20%. 

 

Un de cada 5 conductors morts en accident de trànsit havia consumit alcohol. 

Font: Lloc web Mossos d’Esquadra / Dades Trànsit i Mobilitat. 



 

Una de les preocupacions de la ciutadania és l’actuació de l’administració en àmbits de 

la seguretat viària, on demanen més intervenció davant dels conductors que condueixen 

havent consumit drogues, medicaments o més alcohol del que la llei permet o que 

condueixen parlant per telèfon mòbil.  

 

Al gràfic inferior podem observar les dades delinqüencials de Sant Pol de Mar en els 

darrers tres anys, destaquem que l’any 2020 és fins octubre. 

Detectem aquest últim any un petit descens dels fets delinqüencials deguts, probablement,  

al confinament provocat per la pandèmia del Sars-Cov 2. 

  
SANT POL DE MAR     2018   2019     2020 

(octubre) 
      Coneguts   Coneguts     Coneguts 

  Delictes contra les persones   24   22     16 
  Delictes contra el patrimoni   313   325     256 
  Delictes contra la 

seguretat viària 
  22   20     18 

  Delictes contra l'ordre públic   2   4     4 
  Delictes contra la salut pública   2   2     1 
  Resta delictes   9   7     8 
                  

TOTAL DELICTES     372   380     303 
 Font: Mossos d’Esquadra 
 
 

• Comparativa de les Estadístiques d'Emergències anys 2018, 2019 i 2020 

 
Com annex número 1, trobarem un dossier de 27 pàgines on, gràficament, podrem 

observar l’evolució de les emergències al municipi. Aquestes dades, facilitades per la 

Policia Local de Sant Pol, ens aproximen a la situació actual i la seva evolució.  

Font: Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya (2017).  

 



 

Podem destacar als següents gràfics dos punts importants a l’hora de realitzar aquests 

document. En la distribució de trucades observem un descens progressiu en els darrers 

anys, segons ens indica el següent gràfic. 

 

• Distribució de les trucades per dia de la setmana 

 

 
 

• Dades d’emergències  

 

Per analitzar la situació actual de Sant Pol de Mar son de principal importància els serveis 

realitzats pel cos de Bombers destinat a la zona, els serveis sanitaris i el servei de 

Protecció Civil. La situació geogràfica del municipi i la tipologia del seu entorn provoca 

una gran preocupació a les autoritats.  
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• Estadístiques de la justícia 
 

Seguint les recomanacions de la Fiscalia General de l’Estat, amb la memòria publicada el 

2020 i referenciant l’any passat (2019) podem extreure un seguit de conclusions que ens 

poden aportar dades i guies per elaborar el PSL.  

 

Si ens fixem en el capítol tres, punt primer de les memòries, ens trobem amb unes 

reflexions generals sobre la violència de gènere. 



 

Una punt important, és l’especial protecció als menors que son víctimes actives o passives 

de la violència de gènere o domèstica. (Cap III, punt 1.1) 

Seguint amb aquesta problemàtica, en el punt següent (Cap III, punt 1.2) ens informa del 

total de dones assassinades en aquests any, en el que destaquen un pujada després de tres 

anys de disminució d’aquests cassos. Com es pot veure en aquest quadre comparatiu: 

Destaquem com a part significativa, l’augment de les denúncies visualitzant aquest fet 

delictiu, tal com veiem al següent quadre: 

 

 

Font: Memoria Fiscalía General del Estado 2019. 

Font: Memòria Fiscalía General del Estado 2019. 



 

En el mateix capítol, però ja en el punt cinquè, ens trobem la valoració referent a la 

seguretat vial. En la seva introducció es fa referència a la pandèmia apareguda l’any 2020, 

que modifica a la baixa la sinistralitat i els fets delictius d’aquests any. També en el punt 

5.4 es fa referència a la perspectiva de gènere i la seguretat vial, destaquen que, a dia 

d’avui, es troben senyals de trànsit amb discriminació de gènere o amb una catalogació 

secundària del rol de la dona. 

Un altre punt important és la criminalitat informàtica que es veu reflectida en el punt 8 

del present informe, on destaca l’augment important dels delictes realitzats mitjançant les 

eines informàtiques i les tecnologies de la informació (TIC). Aquests tipus de 

delinqüència afecta d’una manera clara a gran part de la població, per la seva 

característica afecta a persones, col·lectius de risc, indústria, menors, etc. i es pot trobar 

en moltes modalitats penals, com pot ser en l’àmbit de l’economia, en la protecció de 

dades, en la personal i la pròpia imatge, entre altres. 

A la següent taula podem veure de forma clara i entenedora les modalitats descrites 

anteriorment i els seus percentatges, fent referència com totes les dades anterior, a l’any 

2019: 

 

Font: Memòria Fiscalía General del Estado 2019. 



 

 

 

El punt segon d’aquests capítol recorda que les característiques d’alguns delictes privats 

son més difícils de ser documentats per la seva peculiaritat, aquests solen ser en xarxes 

socials o missatgeria instantània. 

Destaca el punt 2.1 “Delitos contra la intimidad y la protección de datos de carácter 

personal”, en el que es referencia un augment de més del 50% en els últims tres anys. Per 

aquests motiu trobem imprescindible valorar la necessitat de fer un seguiment a aquests 

tipus de criminalitat. 

 

 

 

 

 

 

Font: Memòria Fiscalía General del Estado 2019. 



 

DIAGNOSI DE L’ESTAT DE SEGURETAT DEL MUNICIPI 

 

 

Per determinar quins àmbits de la seguretat del municipi son susceptibles de tractament 

especial hem elaborat un DAFO. Aquesta sigla està formada pels conceptes Debilitats, 

Amenaces, Fortaleses i Oportunitats. És una metodologia d’estudi que s’utilitza per 

determinar la situació, en aquest cas sobre la seguretat, d’un objecte d’estudi concret, en 

aquest cas Sant Fost de Campsentelles. Treballar amb un DAFO permet analitzar les 

característiques internes del municipi i la seva situació externa en un moment determinat. 

El creuament de la informació que proporciona el DAFO amb les dades estadístiques que 

hem treballat anteriorment permet determinar els principals problemes de seguretat que 

té el municipi i quins reptes ha d’encetar per a millorar en aquest àmbit.   

A la següent pàgina d’aquest document s’adjunta el DAFO elaborat a partir de les dades 
 



 

DAFO 
 

DEBILITATS AMENACES 
Problemes derivats de l’incivisme. 

Inexistència de ciberseguretat. 

Cos de Protecció Civil poc nombrós. 

Model de seguretat obsolet. 

 

Afectacions derivades de la riera. 

Dificultats de mobilitat derivades de la via de tren per l’accés a la 

platja i per concentració d’activitat incívica. 

Risc d’incendi forestal, temporals marítims, altres calamitats 

meteorològiques. 

Canvi significatiu poblacional de temporada alta a temporada baixa. 

FORTALESES OPORTUNITATS 
Policia Local compromesa i coordinada amb els municipis limítrofs.  

Baix índex delictiu. 

Aprovació recent del Pla Director d’actuació de la policia de 

Proximitat i Comunitària de Sant Pol i previsió del seu desplegament. 

Elaboració PSL. 

Possibilitat d’aplicació ESN2017 i ENC2019. 

Aplicació ODS Agenda 2030. 

Aplicació Pla General de Seguretat de Catalunya. 

Voluntat per part de l’Ajuntament de treballar per una millor seguretat 

amb especial atenció a les persones. 



 

DEFINICIÓ DE PRIORITATS 

 

La diagnosi extreta juntament amb el coneixement de les darreres voluntats polítiques a 

tots els nivells estatals i supraestatals, ha posat de manifest l’existència de diverses 

problemàtiques al municipi. Els actors municipals implicats a l’elaboració d’aquest PSL 

han determinat quines seran les prioritats en matèria de seguretat a tractar amb especial 

atenció durant els propers quatre anys.  

Les prioritats fixades segueixen la línia marcada per l’ONU a l’Agenda 2030, acord signat 

per 193 països entre els quals es troba Espanya. Aquest fet suposa el compromís de fer 

política en la mateixa direcció amb l’objectiu principal de garantir el desenvolupament i 

el creixement de les nacions, la reducció de les desigualtats i la protecció del planeta. 

L’Agenda 2030 d’estructura sobre 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (d’ara 

en endavant ODS). 

 
D’altra banda, el marc de referència d’aquest PSL també el determina la ESN2017. 

Aquest document determina les amenaces i els desafiaments als que fa front l’Estat i, en 

conseqüència, cadascun dels municipis que el formen. Terrorisme, epidèmies, pandèmies, 

canvi climàtic i ciberseguretat son alguns dels conceptes més destacats a la ESN2017. És 

important, en l’exercici de fer un municipi millor i protegir els nostres ciutadans, que 

articulem respostes i tracem solucions de forma pro activa i no només preventiva per 

combatre aquestes amenaces i desafiaments comuns.  



 

DEFINICIÓ D’OBJECTIUS 

 

Un cop exposat el resultat de l’exhaustiu anàlisi realitzat, la PL i l’Ajuntament ha 

determinat cinc grans blocs sota els quals s’integraran les prioritats esmentades 

anteriorment i s’estructurarà la resposta a les diferents problemàtiques detectades. 

 

1. Seguretat ciutadana 

2. Seguretat viària i mobilitat 

3. Incendis i emergències 

4. Qualitat de vida i civisme 

5. Situació de confort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Objectius estratègics 
 

La definició de problemes ha permès traçar diferents objectius estratègics, sorgits de la 

combinació de les diferents fonts consultades, entrevistes realitzades i les preferències 

de l’equip de govern. El compliment d’aquests objectius suposarà la millora de l’estat 

de la seguretat del municipi. 

 

 

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 temporals. 

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

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

10. Oferir alternatives d’oci. 

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 el internet en menors d’edat. 

13. Protegir les dones i el col·lectiu LGBTi. 

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. COVID-19. 

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. 

 

 
 



 

 
 

Objectius operatius, accions a seguir, indicadors de seguiment i actors implicats 
 
Els objectius estratègics anteriorment definits necessiten de l’existència d’altres elements 

per la seva consecució. Investigant què cal per complir aquests objectius, hem dissenyat 

unes taules de fàcil lectura i comprensió. Aquestes taules desgranen l’objectiu estratègic 

en un o diversos objectius operatius. Els objectius operatius son fites més assolibles. La 

seva consecució suposarà el compliment de l’objectiu estratègic.  

L’estratègia seguida per assolir els objectius operatius ha estat el disseny de diferents 

accions que hauran de ser dutes a terme en el termini indicat o de forma contínua durant 

la vigència del PSL. Aquestes accions pretenen incidir de forma directa al problema des 

de diferents àmbits per assegurar una quantitat de respostes significativa i un tractament 

transversal de la situació. 

Per garantir que les accions proposades s’han realitzat, es proposen un seguit d’indicadors 

de seguiment. Son elements que certifiquen la realització de les accions de forma 

empírica. Els indicadors de seguiment poden ser informes de seguiment d’algun fet 

concret, calendaris on s’han d’ubicar trobades o altres reunions, etc. Aquests indicadors 

obliguen a deixar constància de la manera en què s’ha fet l’acció proposada anteriorment, 

la data, els actors implicats i el resultat de l’acció. 

En darrer lloc, les taules inclouen una proposta feta des de l’equip de treball d’Opsum 

dels que haurien de ser els actors implicats en les accions proposades. Segons el tipus 

d’acció i amb l’objectiu d’assolir transversalitat, es proposen una sèrie d’actors que es 

creuen significatius per la realització de l’acció. En aquest apartat s’inclouen des dels 

actors que hauran de realitzar l’acció en primera línia com aquelles persones o grups que 

haurien de participar en el seu disseny o tenir-ne constància per la seva activitat. 

 

És important destacar que tots els apartats son susceptibles de modificació. En qualsevol 

moment, en cas de trobar una proposta alternativa que s’ajusti millor a les capacitats o 

necessitats de qualsevol de les parts, es poden afegir, eliminar o modificar els apartats 

pertinents en benefici de la consecució de l’objectiu general o el problema a tractar. 

 

 

 



 

Justificació: 
 
A. Seguretat ciutadana 

Les dades recollides gràcies als diferents cossos policials, d’emergències i la Fiscalia, 

contrastades amb les entrevistes realitzades als actors rellevants per a la seguretat del 

municipi, identifiquen tres elements rellevants. Els robatoris a l’interior de domicilis, 

amb especial atenció a segones residències, la percepció de seguretat i els cossos 

operatius d’emergència son susceptibles de tractament especial, per aquest motiu 

s’inclouen al PSL. 

 

B. Seguretat viària i mobilitat 

La particularitat del permís de pas amb vehicle al centre del municipi i les 

característiques singulars del seguit d’urbanitzacions que l’envolten mereixen 

especial atenció. Les opinions recollides sobre els accessos als centres educatius 

plantegen una reformulació de l’entorn viari. 

 

C. Incendis i emergències 

La situació geogràfica de Sant Pol de Mar és privilegiada en quant a qualitat de vida 

que ofereix la costa i la natura que l’envolta però, a l’hora, suposa l’exposició a riscos 

determinats. L’opinió de Bombers i altres cossos d’emergències, així com del Regidor 

de seguretat ciutadana destaca la necessitat de cuidar les platges i els boscos per a 

prevenir riscos. Aquesta actitud suposa el compliment dels ODS de l’Agenda 2030 

que tracten l’ecosistema submarí i terrestre i el manteniment de l’entorn natural pel 

benefici de tots. 

 

D. Qualitat de vida i civisme 

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels habitants de Sant Pol de Mar, es 

tracen un seguit d’accions que pretenen millorar substancialment el civisme i 

beneficiar les persones reduint desigualtats. 

 

E. Situació de confort 

Introduïm la ciberseguretat per defensar el municipi i les seves persones davant 

d’amenaces i riscos als que ens exposa l’ús d’internet amb desconeixement. A més, 

es pretén protegir les dades i els moviments dels equips municipals. 



 

 

Seguretat ciutadana 
 
1.Millorar la percepció de seguretat. 
 
 1.1 Millorar la percepció de seguretat. 
 1.2. Millorar el model de proximitat. 
 1.3. Crear els mecanismes per informar amb concreció i formar en la prevenció de 
robatoris. 
 1.4. Reduir l’ocupació de domicilis per realitzar actes il·lícits. 
 1.5.Millorar la seguretat als carrers. 
 1.6.Informar i comunicar les accions prestades. 
 
2.Cossos operatius d’emergència. 
 
 2.1.Potenciar la Policia Local del Municipi. 
 2.2.Potenciar el cos de Protecció Civil del municipi. 
 2.3.Potenciar la col·laboració entre cossos de seguretat i entitats de seguretat. 
 2.4. Incentivar la col·laboració amb la seguretat privada. 
 
 

Seguretat viària i mobilitat 
 
 
3.Reduir els problemes de trànsit que afecten el municipi. 
 
 3.1. Manteniment de les vies i els senyals de trànsit. 
 3.2. Reduir els accidents de trànsit. 
 3.3.Utilització del patinet, bicicleta i altres aparells semblants. 
 3.4.Controlar el trànsit rodat, i estacionament. 
 
4.Facilitar la mobilitat dins i fora del municipi. 
 
 4.1.Millorar la mobilitat dins del municipi. 
 
 
 Incendis i emergències 
 
 
5.Reduir el risc d’incendi. 
 
 5.1.Disminuir el sotabosc. 
 5.2.Neteja de boscos i accessos. 
 5.3.Controlar els abocaments il·legals. 
 5.4.Sensibilitzar i formar. 
 
 
 
 



 

 
 
 
6.Protegir les infraestructures crítiques del municipi. 
 
 6.1.Controlar l’estat i la potencialitat de les infraestructures. 
 
7.Reduir els riscos que provoquen els temporals. 
 
 7.1.Eliminar elements potencialment perillosos en cas de forts vents i pluges. 
 
8.Millorar el servei d’emergències a les zones boscoses. 
 
 8.1.Facilitar l’acció de rescat i salvament als principals actors implicats. 
 
9.Finalitzar els plans i protocols en curs i donar-li publicitat 
 
 9.1.Actualitzar i concloure els plans en construcció durant la vigència d’aquest 
PSL. 
 
 
  Qualitat de vida i civisme 
 
 
10.Oferir alternatives d’oci. 
 
 10.1.Reformular l’ús de l’espai públic. 
 10.2.Gestió de platges. 
 
11.Potenciar la protecció del medi ambient i l’ús responsable de l’entorn natural. 
 
 11.1.Integrar l’entorn natural a la vida de les persones. 
 11.2.Gestió mediambiental. 
 
12.Promoure l’ús segur i adequat dels dispositius electrònics  i el internet en menors 
d’edat. 
 
 12.1.Protegir els joves de l’amenaça que suposa l’addicció a les pantalles i el seu 
mal ús. 
  
13.Protegir les dones i el col·lectiu LGBTi. 
 
 13.1.Eliminar els elements que provoquen inseguretat a les dones. 
 13.2.Eliminar la violència masclista al municipi. 
  
14.Millorar la qualitat de vida dels animals del municipi. 
 
 14.1.Garantir el control i l’estat dels animals. 
 
 



 

 
 
 
15.Impulsar millores als centres educatius. 
 
 15.1.Satisfer demandes i necessitats dels centres educatius. 
 
16.Garantir el Benestar Social. 
 
 16.1.Millorar l’assistència a les persones grans. 
 16.2. Transversalitat Inter departamental. 
 
17. Millorar la seguretat del camp de futbol municipal. 
 17.1 Eliminar els robatoris i assaltaments. 
 
18.COVID-19. 
 
 18.1.Minimitzar els efectes de la pandèmia provocada per la Covid-19 a la 
població. 
 
 

  Situació de confort 
 
 
 
19.Incloure la ciberseguretat com a element capital per a la protecció del municipi i els 
seus habitants. 
 
 19.1.Conèixer i començar treballar els elements bàsics de ciberseguretat des de 
l’Ajuntament del municipi. 
 19.2. Implementar la bústia de denuncies de l’Ajuntament del municipi. 
 
20.Millorar la qualitat de vida. 

 
 20.1. Especial sensibilitat en els col·lectius vulnerables. 
 20.2  Detecció i tractament de possibles conductes suïcides. 
 
21 Millorar l’atenció i l’acompanyament del joves. 
 21.1.  Detecció i tractament de possibles conductes que posin en risc la salut i la 
vida dels adolescents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Seguretat ciutadana 

 

 
 
 
 

 

Objectiu general: 1. Millorar la percepció de seguretat. 

Objectiu específic: 1.1. Millorar el model de seguretat. 

Accions a seguir: 1.1.1. Analitzar l’estadística de victimització de la 

Generalitat de Catalunya. 

1.1.2. Identificar els punt negres de seguretat. 

1.1.3. Fomentar les patrulles de baix impacte. 

1.1.4. Informar els veïns i comerciants de les actuacions 

que es realitzen pel “boca a orella” i xarxes socials. 

1.1.5. Fomentar les patrulles a peu. 

Indicadors de seguiment: -Fomentar el manteniment d’una base de dades sòlida per 

poder fer estadístiques comparatives dels pròxims anys. 

-Presentació del projecte de millora . 

-Informe de l’inici del projecte. 

-Informe del seguiment anual d’aquests operatius. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Promoció Econòmica 

-Regidoria d’Educació. 

-Regidoria de Comunicació. 

-Policia Local. 

-Mossos d’esquadra. 

-Entitats i associacions socials 



 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu general: 1.Millorar la percepció de seguretat. 

Objectiu específic: 1.2. Millorar el model de proximitat. 

Accions a seguir: 1.2.1. Apropar la policia al ciutadà intensificant les 

patrulles a peu i entrevistes amb els vilatans. 

1.2.2. Fer reunions periòdiques amb veïns, comerciants, 

AAVV, entitats culturals, entitats esportives. Al menys un 

cop l’any. 

1.2.3. Fomentar les patrulles de baix impacte. 

1.2.4. Informar els veïns i comerciants de les actuacions 

que es realitzen. 

1.2.5 Creació i consolidació del Consell sectorial de 

Seguretat. 

Indicadors de seguiment: -Realitzar un calendari d’actuació i periodicitat dels 

contactes, amb un informe del seguiment. 

-Presentació del projecte. 

-Informe de l’inici del projecte. 

-Informe del seguiment anual d’aquests operatius. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Promoció econòmica. 

-Regidoria d’Educació. 

-Regidoria d’Esports. 

-Regidoria de Comunicació. 

-Policia Local. 

-Mossos d’esquadra. 

-Entitats i associacions socials 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu general: 1. Millorar la percepció de seguretat. 

Objectiu específic: 1.3. Crear els mecanismes per informar amb concreció i 

formar en la prevenció de robatoris. 

Accions a seguir: 1.3.1 Mantenir una bona base de dades comparatives per 

anys, tipologies, etc. dels fets il·lícits ocorreguts a 

domicilis. 

1.3.2. Fomentar el patrullatge dinàmic amb especial 

atenció a les urbanitzacions i segones residències. 

1.3.3 Estudiar la possibilitat d’instal·lar càmeres als 

accessos i sortides de les urbanitzacions. 

1.3.4. Formar els veïns sobre com actuar i de quina manera 

prevenir aquests fets. 

1.3.5. Utilitzar les XXSS del municipi per combatre les 

falses notícies en aquest àmbit. 

Indicadors de seguiment: -Estadística comparativa dels últims anys abans del juny 

de 2021. 

-Presentació del projecte. 

-Informe de l’inici del projecte. 

-Informe del seguiment anual d’aquests delictes. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria d’Habitatge.  

-Policia Local. 

-Mossos d’esquadra. 

-AAVV. 



 

 

 

  

Objectiu general: 1. Millorar la percepció de seguretat. 

Objectiu específic: 1.4. Reduir l’ocupació de domicilis per realitzar actes 

il·lícits. 

Accions a seguir: 1.4.1. Realitzar una base de dades de domicilis ocupats o 

susceptibles d’ocupació. 

1.4.2. Prioritzar el servei de Seguretat Ciutadana per 

controlar i evitar possibles futures ocupacions. 

1.4.3 Realitzar controls de pas i intensificar el patrullatges. 

1.4.4. Informar als veïns i veïnes per evitar falses notícies 

que creïn percepció d’inseguretat. 

1.4.5 Fer formacions  als veïns i veïnes sobre com actuar 

prevenir ocupacions. 

Indicadors de seguiment: -Informe de l’estadística comparativa d’ocupacions dels 

últims anys. 

-Presentació d’un protocol d’actuació abans del octubre de 

2021. 

-Informe de l’inici del projecte al setembre de 2021. 

-Informe del seguiment anual d’aquests delictes. 

- Campanya de formació i difusió per la prevenció a les 

AAVV. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria d’Habitatge.  

-Regidoria de Benestar Social. 

-Judicatura 

-Policia Local 

-Mossos d’Esquadra. 

-AAVV. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu general: 1. Millorar la percepció de seguretat. 

Objectiu específic: 1.5.Millorar la seguretat als carrers. 

Accions a seguir: 1.5.1. Realitzar controls de seguretat ciutadana al municipi 

en especial atenció a la zona de l’estació de la platja, al 

voltant dels centres educatius i a les zones dels “botellots”. 

1.5.2.Control de joves que realitzen petits robatoris i venta 

de substancies psicotròpiques. 

1.5.3 Realitzar controls de pas i intensificar el patrullatges, 

sobretot al voltant dels centres educatius i en especial a les 

entrades i sortides, valorar realitzar aquests servei de paisà. 

1.5.4. Informar  als veïns i veïnes per evitar falses notícies  

que creïn percepció d’inseguretat 

Indicadors de seguiment: -Informe setmanal de les actuacions en aquests camp. 

-Presentació d’un protocol d’actuació. 

-Informe del seguiment, mensual i  anual d’aquestes 

conductes i analitzar la seva evolució. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria d’Educació.  

-Regidoria de Benestar Social. 

-Regidoria de Comunicació. 

-Regidoria de Joventut. 

-Policia Local 

-Mossos d’Esquadra. 

-Entitats i associacions. 



 

 

 

 

 

 

Objectiu general: 1.Millorar la percepció de seguretat. 

Objectiu específic: 1.6.Informar i comunicar les accions prestades. 

Accions a seguir: 1.6.1. Desenvolupar un protocol per informar a la 

ciutadania de les accions realitzades en matèria de 

seguretat mitjançant les xarxes socials. 

1.6.2. Impulsar la policia de proximitat. 

1.6.3. Oferir reunions periòdiques amb les entitats i 

associacions per informar dels fets ocorreguts acordats al 

protocol esmentat. 

1.6.4. Creació i consolidació del Consell Sectorial de 

Seguretat  

Indicadors de seguiment: -Acta de cada trobada pel desenvolupament del projecte. 

-Presentació del projecte. 

-Informe de l’inici del projecte. 

-Calendari de les reunions amb AAVV, comerciants, 

educadors, teixit social 

-Acta de les reunions amb AAVV, comerciants, 

educadors, teixit social. 

-Informe anual de les reunions realitzades. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Comunicació. 

-Regidoria de Participació Ciutadana 

-Regidoria de serveis Municipals 

-ADF. 

-Protecció Civil. 

-Policia Local. 

-Mossos d’Esquadra. 

-Altres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu general: 2.Cossos operatius d’emergència. 

Objectiu específic: 2.1.Potenciar la Policia Local del Municipi. 

Accions a seguir: 2.1.1. Realitzar un informe de la situació actual del cos. 

2.1.2. Fer estudi de les actuacions i funcions encomanades. 

2.1.3. Actualitzar els protocols i les estadístiques. 

2.1.4. Formar contínuament al personal. 

2.1.4 Formar els agents en autocontrol, empatia, 

assertivitat, capacitats comunicatives, ètica professional... 

2.1.5. Convivència de la PL amb el municipi, els agents 

tenen que conèixer les característiques culturals i veïnals 

del municipi. 

Indicadors de seguiment: -Informe de la situació. 

-Pla de formació i actualització del servei. 

-Informe de seguiment i valoració anual. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de cultura i festes. 

-Policia Local. 



 

  

Objectiu general: 2.Cossos operatius d’emergència. 

Objectiu específic: 2.2.Potenciar el cos de Protecció Civil del municipi. 

Accions a seguir: 2.2.1. Estudiar la situació actual del cos de Protecció Civil. 

2.2.2. Fer un informe de les actuacions i funcions 

encomanades amb descripció del servei realitzat. 

2.2.3. Realitzar campanyes de captació de voluntaris amb 

visites a centres educatius i xerrades informatives. 

2.2.3. Publicitar la tasca realitzada i donar difusió. 

2.2.3. Dotar de material i valorar la tasca realitzada.  

2.2.3. Actualitzar els protocols i plans d’emergències on 

intervé Protecció Civil. 

2.2.4. Oferir formació contínua als voluntaris. 

Indicadors de seguiment: -Informe de la situació actual. 

-Realitzar un pla de formació i actualització del servei. 

-Informe de seguiment anual.  

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Participació Ciutadana. 

-Regidoria de Joventut 

-Regidoria de comunicació. 

-Protecció Civil. 



 

 

  

Objectiu general: 2.Cossos operatius d’emergència. 

Objectiu específic: 2.3.Potenciar la col·laboració entre cossos de seguretat i 

entitats de seguretat. 

Accions a seguir: 2.3.1. Determinar els actors importants en aquest àmbit. 

2.3.2. Realitzar reunions periòdiques entre les parts. 

2.3.3. Potenciar la Junta de seguretat Local. 

2.3.4. Analitzar les trobades i les seves conclusions per 

millorar futures accions. 

. Comunicar les accions realitzades per tal de mantenir 

altres cossos informats i actualitzats. 

Indicadors de seguiment: -Informe de valoració de les relacions mitjançant reunions 

periòdiques. 

-Informe de les dades obtingudes al desembre de 2021. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Policia Local. 

-Policies Locals veïnes. 

-Mossos d’Esquadra. 

-Guardia Civil. 

-CNP 

-ADF 

-Altres actors implicats. 



 

 

  

Objectiu general: 2.Cossos operatius d’emergència. 

Objectiu específic: 2.4. Incentivar la col·laboració amb la seguretat privada. 

Accions a seguir: 2.4.1. Conèixer tots els serveis que realitza la seguretat 

privada al municipi. 

2.4.2. Mantenir comunicació per optimitzar serveis. 

2.4.3. Contactar amb les empreses de seguretat que tenen 

presencia al municipi i realitzar protocols de col·laboració. 

Indicadors de seguiment: -Informe de l’actualització del llistat de serveis realitzats 

per vigilants de seguretat al municipi. 

-Informe dels contactes amb les empreses de seguretat 

privada. 

-Realitzar informe de col·laboració amb empreses de 

seguretat a finals del 2022. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Policia Local. 

-Mossos d’esquadra. 

-Empreses de seguretat privada. 



 

 
2. Seguretat viària i mobilitat 

  

Objectiu general: 3.Reduir els problemes de trànsit que afecten el municipi. 

Objectiu específic: 3.1. Manteniment de les vies i els senyals de trànsit. 

Accions a seguir: 3.1.1. Realitzar un estudi d’accidentalitat al municipi. 

3.1.2. Estudiar l’estat dels senyals i valorar-ne la 

incorporació de nous. 

3.1.3. Eliminar els senyals sexistes. 

3.1.4 Valorar canvis de direcció a les carreteres de les 

urbanitzacions per tal de reduir els sinistres. 

3.1.5. Reunir AAVV i PL per tal de detectar els punts 

malmesos de les vies i propostes de millora. 

3.1.6. Retirar aquells elements que posen en perill la 

circulació com ara matolls descuidats, arrels sortints i 

desperfectes al paviment. 

Indicadors de seguiment: -Acta de cada trobada pel desenvolupament del projecte. 

-Presentació del projecte. 

-Informe de l’inici del projecte. 

-Acta de la reunió amb AAVV un cop l’any. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Urbanisme i Mobilitat. 

-Regidoria amb competències de Feminisme i LGBTi. 

-Protecció Civil. 

-AAVV. 

-Policia Local. 

-Mossos d’Esquadra. 



 

 

  

Objectiu general: 3.Reduir els problemes de trànsit que afecten el municipi. 

Objectiu específic: 3.2.Reduir els accidents de trànsit. 

Accions a seguir: 3.2.1. Instal·lar radars per eliminar l’excés de velocitat. 

3.2.2. Instal·lar càmeres de videovigilància a punts negres 

per a detectar infractors i reduir-ne el nombre. 

3.2.2. Especial sensibilitat en la zona annexes a les escoles 

i instituts. 

3.2.3. Estudiar la incorporació de bandes rugoses i altres 

elements que permetin controlar la velocitat. 

3.2.4. Desenvolupar formacions a centres educatius per 

prevenir futurs infraccions al municipi. 

3.2.5. Dissenyar una campanya de comunicació amb 

l’objectiu de conscienciar respecte el compliment de les 

normes de trànsit, tant per conductors com per vianants. 

Indicadors de seguiment: -Estudi dels punts susceptibles de col·locació de radars i 

càmeres de videovigilància. 

-Informe del pla de formació i calendari de les mateixes. 

-Campanya de comunicació efectiva i actes a desenvolupar 

anualment. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Medi Ambient. 

-Regidoria d’Urbanisme. 

-Policia Local. 

-Mossos d’Esquadra. 

-Protecció Civil. 



 

 

  

Objectiu general: 3.Reduir els problemes de trànsit que afecten el municipi. 

Objectiu específic: 3.3.Utilització del patinet, bicicleta i altres aparells 

semblants. 

Accions a seguir: 3.3.1. Realitzar un estudi d’accidentalitat al municipi. 

3.3.3. Conscienciar a la població del risc de la mala  

utilització d’aquests transports. 

3.3.4. Aplicar la normativa municipal sobre aquests 

vehicles 

3.3.5. Realitzar campanyes de sensibilització i xarrades 

formatives a les escoles, casals, centres esportius. 

3.3.5. Comunicar per xarxes d’aquestes accions i de la 

importància de la seguretat en aquests trànsits. 

Indicadors de seguiment: -Presentació del projecte a les parts implicades. 

-Informe de l’inici del projecte. 

-Seguiment del projecte segon semestre del 2022. 

-Informe de valoració del desenvolupament del projecte. 

Actors implicats: -Regidoria de Urbanisme. 

-Regidoria de Joventut. 

-Regidoria de comunicació. 

-Protecció Civil. 

-AAVV. 

-Policia Local. 

-Mossos d’Esquadra. 



 

 

 
  

Objectiu general: 3.Reduir els problemes de trànsit que afecten el municipi. 

Objectiu específic: 3.4.Controlar el trànsit rodat i estacionament. 

Accions a seguir: 3.4.1. Incrementar el nombre de controls de pas i de 

circulació. 

3.4.2. Organitzar campanyes de sensibilització per 

conductors i vianants. 

3.4.3. Impulsar els controls de velocitat a punts 

susceptibles de cometre infraccions. 

3.4.4. Incrementar els controls d’alcoholèmia i 

d’utilització del mòbil en la conducció. 

Indicadors de seguiment: -Actualització de l’estadística de sinistralitat. 

-Informe dels controls de pas, circulació i alcoholèmia 

trimestrals. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Urbanisme. 

-Regidoria de Joventut. 

-Regidoria d’Educació. 

-Mossos d’Esquadra. 

-Policia Local. 



 

 

Objectiu general: 4.Facilitar la mobilitat dins i fora del municipi. 

Objectiu específic: 4.1.Millorar la mobilitat dins del municipi. 

Accions a seguir: 4.1.1. Analitzar les necessitats de mobilitat de la població 

per determinar el grau de satisfacció amb els serveis i 

equipaments públics per a la mobilitat. 

4.1.2. Estudiar quines son les barreres arquitectòniques per 

a persones amb mobilitat reduïda i eliminar-les. 

4.1.3. Actualitzar i millorar els carrils bici del municipi per 

a connectar els punts més freqüentats de forma segura. 

4.1.4. Habilitar els carrers i els camins de Sant Pol amb la 

senyalització adient per a que bicicletes i vehicles a motor 

puguin compartir l’espai no convertible en carril bici. 

4.1.5. Avaluar les rutes segures per anar i tornar de l’escola 

i els centres esportius freqüentats per menors d’edat. 

Indicadors de seguiment: -Número de consultes a la població sobre les problemàtiques 

de mobilitat i resultat d’aquestes. 

-Realitzar un projecte de rehabilitació, millora i 

implementació de millores a la mobilitat. 

-Informe anual dels canvis realitzats en l’àmbit de la 

mobilitat. 

Actors implicats: -Regidoria d’Urbanisme. 

-Regidoria de Medi Ambient. 

-Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria d’Educació. 

-Regidoria d’Esports. 

-Regidoria de Joventut. 

-Regidoria de Participació Ciutadana. 

-Policia Local. 

 
  



 

 
3.   Incendis i emergències 
 
  

Objectiu general: 5.Reduir el risc d’incendi. 

Objectiu específic: 5.1.Neteja del sotabosc i millora de l’estat arbori. 

Accions a seguir: 5.1.1. Desenvolupar un estudi amb l’objectiu de crear una 

caldera de biomassa. 

5.1.2. Valorar la silvopastura com a eina de neteja i 

aprofitament dels boscos de Sant Pol. 

Indicadors de seguiment: -Acta de cada trobada pel desenvolupament del projecte. 

-Presentació del projecte durant el 2021. 

-Informe de l’inici del projecte un cop presentat. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Medi Ambient. 

-Bombers de la Generalitat. 

-ADF. 

-Protecció Civil. 



 

 

  

Objectiu general: 5.Reduir el risc d’incendi. 

Objectiu específic: 5.2.Neteja de boscos i accessos. 

Accions a seguir: 5.2.1. Estudiar de la situació actual dels boscos i els 

accessos.  

5.2.2. Dissenyar una estratègia de neteja de boscos i 

accessos a les urbanitzacions per habilitar l’espai per 

vehicles d’emergència. 

5.2.3. Mantenir netes les franges de protecció perimetral al 

voltant de les urbanitzacions amb l’ajuda dels recursos 

esmentats anteriorment. 

5.2.4. Pressupostar la dotació econòmica per realitzar 

aquesta acció. 

5.2.5. Actualitzar el pla de prevenció d’incendis. 

Indicadors de seguiment: -Acta de la situació actual. 

-Presentació del projecte. 

-Presentació del projecte de neteja i habilitació d’espais 

abans de la campanya de prevenció d’incendis anual. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

-Regidoria Via Pública. 

-Bombers de la Generalitat. 

-ADF. 

-Protecció Civil. 



 

 

  

Objectiu general: 5.Reduir el risc d’incendi. 

Objectiu específic: 5.3.Controlar els abocaments il·legals. 

Accions a seguir: 5.3.1. Vigilar els llocs susceptibles d’abocaments il·legals. 

5.3.2. Controlar el pas de vehicles potencialment 

sospitosos de realitzar aquests fets. 

5.3.3. Valorar la col·locació de càmeres als accessos al 

municipi.  

5.3.4. Encartellar el municipi informant de les sancions per 

realitzar aquesta pràctica il·legal. 

5.3.5. Promocionar la deixalleria municipal. 

5.3.6. Informar sobre les normes de reciclatge i les 

facilitats que ofereix Sant Pol per fer-ho. 

Indicadors de seguiment: -Informe de la situació actual. 

-Projecte de la campanya de comunicació informativa. 

-Informe de la col·locació de càmeres. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

-Regidoria Via Pública. 

-Regidoria de Comunicació. 

-Policia Local 

-Mossos d’Esquadra. 



 

 

  

Objectiu general: 5.Reduir el risc d’incendi. 

Objectiu específic: 5.4. Sensibilitzar i formar. 

Accions a seguir: 5.4.1. Sensibilitzar els ciutadans dels riscos i les mesures 

de seguretat que poden prendre. 

5.4.2. Formar els veïns en matèria de prevenció i lluita 

contra incendis oferint una xerrada explicativa per part de 

Bombers de la Generalitat un cop l’any per resoldre dubtes 

i recordar com actuar en cas d’incendi. 

5.4.3. Formar els bombers voluntaris i Protecció Civil en 

la lluita contra incendis i obrir les formacions per tal de 

captar nous voluntaris. 

5.4.4. Fer activitats formatives a centres educatius per part 

de Bombers de la Generalitat. 

5.4.5. Continuar aplicant “l’Ordenança reguladora de la 

neteja de solars i parcel·les, i de prevenció d'incendis” 

vigent. 

5.4.6. Fer un simulacre d’incendi cada 3 anys. 

5.4.7. Realitzar formacions contra incendis amb la PL. 

Indicadors de seguiment: -Pla de formació i informació al veïnat. 

-Quantitat de parcel·les inspeccionades i sancions 

imposades per no complir l’ordenança de neteja. 

-Calendari de les formacions acordades. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

-Bombers de la Generalitat 

-Bombers voluntaris. 

-Protecció Civil. 

-Policia Local. 



 

 

  

Objectiu general: 6.Protegir les infraestructures crítiques del municipi. 

Objectiu específic: 6.1.Controlar l’estat i la potencialitat de les 

infraestructures. 

Accions a seguir: 6.1.1. Realitzar un llistat de les infraestructures crítiques 

del municipi pel seu control i protecció. 

6.1.2. Realitzar un llistat de les infraestructures químiques 

i de risc. 

6.1.3. Reunir-se amb els representants d’aquestes 

infraestructures per saber l’estat i els perills potencials que 

poden causar periòdicament. 

Indicadors de seguiment: -Presentació dels llistats esmentats, actualitzat cada any. 

-Revisar els protocols amb les empreses de risc i mantenir 

contacte periòdic.  

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

-Bombers de la Generalitat. 

-Protecció Civil. 

-Empreses subministradores de serveis bàsics (llum, aigua, 

gas, electricitat, comunicacions...). 



 

 

  

Objectiu general: 7.Reduir els riscos que provoquen els temporals. 

Objectiu específic: 7.1.Eliminar elements potencialment perillosos en cas de 

forts vents i pluges. 

Accions a seguir: 7.1.1. Conèixer les zones inundables i les seves rieres. 

7.1.2. Realitzar neteja de les zones potencialment 

perilloses, en especial a la riera del parc del litoral 

7.1.3. Realitzar inspeccions periòdiques dels punts negres 

per temporal del municipi. 

Indicadors de seguiment: -Protocol d’actuació en prevenció als temporals marítims. 

-Informe de l’efectivitat del projecte. 

Actors implicats: -Regidoria de Via pública. 

-Regidoria de Urbanisme i Mobilitat 

-Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

-Bombers de la Generalitat. 

-ADF. 

-Protecció Civil. 



 

 

  

Objectiu general: 8.Millorar el servei d’emergències a les zones boscoses. 

Objectiu específic: 8.1.Facilitar l’acció de rescat i salvament als principals 

actors implicats.  

Accions a seguir: 8.1.1. Revisar el protocol d’actuació en cas d’emergències 

a zones boscoses. 

8.1.2. Actualitzar el protocol amb les neteges i 

modificacions programades. 

8.1.3. Incloure altres documents com mapes de camins, 

hidrants i altres punts d’interès actualitzats. 

8.1.4. Realitzar simulacres un cop cada dos anys. 

Indicadors de seguiment: -Acta de les reunions prèvies a la realització del protocol. 

-Protocol finalitzat acordat amb tots els actors implicats. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

-Policia Local. 

-Mossos d’Esquadra. 

-Guàrdia Civil (SEPRONA). 

-Bombers de la Generalitat. 

-ADF. 

-Protecció Civil. 



 

 

  

Objectiu general: 9.Finalitzar els plans i protocols en curs i donar-li 

publicitat 

Objectiu específic: 9.1.Actualitzar i concloure els plans en construcció durant 

la vigència d’aquest PSL. 

Accions a seguir: 9.1.1. Finalització DUPROCIM. 

9.1.2. Actualització dels protocols i plans desfasats. 

9.1.2. Fer difusió dels plans finalitzats a la població i en 

especial als cossos d’emergència per el seu coneixement i 

estudi.  

10.1.3.Valorar els plans realitzats i la seva idoneïtat. 

Indicadors de seguiment: -Valoració de la data d’entrega dels documents finals. 

-Implementació i publicació dels document. 

-Informes de seguiment anuals dels documents i valoració 

de actualitzacions.  

Actors implicats: -Totes les Regidories. 

-Protecció Civil. 

-Policia Local 

-Mossos d’Esquadra 

-Bombers de la Generalitat. 



 

 

4.  Qualitat de vida i civisme 
 
  

Objectiu general: 10.Oferir alternatives d’oci. 

Objectiu específic: 10.1.Reformular l’ús de l’espai públic. 

Accions a seguir: 10.1.1. Consultar els joves les seves demandes d’oci. 

10.1.2. Estudiar quins espais de propietat de l’Ajuntament 

poden ser transformats en alternatives d’oci per a joves. 

10.1.3. Promoure activitats des de l’Ajuntament per 

dinamitzar el municipi i les relacions entre persones. 

10.1.4. Identificar l’ús il·lícit de l’espai públic per 

activitats com el “botellón”. 

Indicadors de seguiment: -Recopilació de les actes generades per “botellón”. 

-Presentació del projecte d’oci per gent jove. 

-Informe de l’inici del projecte. 

-Resultat de la consulta als joves. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria d’Educació. 

-Regidoria de Benestar Social. 

-Regidoria de Participació Ciutadana. 

-Regidoria d’Urbanisme. 

-Regidoria de Joventut. 

-Regidoria de Cultura. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu general: 10. Oferir alternatives d’oci. 

Objectiu específic: 10.2.Gestió de platges. 

Accions a seguir: 10.2.1. Fer estudi de l’accés a les platges, sobretot per 

persones amb mobilitat reduïda i vehicles d’emergència. 

10.2.2. Possibilitat d’utilitzar als voluntaris de protecció 

civil en la bona gestió de l’ús de les platges. 

10.1.3. Contractació de personal auxiliar en temporada 

d’estiu. 

10.1.4. Prevenir els temporals i els seus efectes, realitzant 

actuacions periòdiques en la neteja i seguretat d’aquests 

espai. 

10.1.5. Reformular l’ús de la platja fora de temporada 

incentivant les activitats esportives i lúdiques en aquest 

espai. 

Indicadors de seguiment: -Informe de l’inici del projecte. 

-Valoració al final de temporada. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de platges. 

-Policia Local. 



 

Objectiu general: 11.Potenciar la protecció del medi ambient i l’ús 

responsable de l’entorn natural. 

Objectiu específic: 11.1.Integrar l’entorn natural a la vida de les persones. 

Accions a seguir: 11.1.1. Definir un projecte de reformulació de l’entorn 

natural per promoure l’activitat física i l’oci. 

11.1.2. Adaptar algunes zones del bosc i del litoral marítim 

perquè els centres educatius puguin desenvolupar part de 

la seva activitat a l’entorn natural. 

11.1.3. Promoure activitats d’oci des de l’Ajuntament que 

aprofitin la natura i la cultura al mar per enfortir 

l’arrelament a Sant Pol. 

11.1.4. Adequar rutes, camins i les platges per a fer 

activitat física de forma segura. 

Indicadors de seguiment: -Proposta de reformulació de l’espai natural. 

-Reunions amb els centres educatius per integrar part de la 

seva activitat a la natura segons les seves possibilitats i 

necessitats. 

-Quantitat de reformes fetes anualment, amb compromís 

per part de l’Ajuntament de complir uns mínims acordats. 

-Calendari amb proposta d’activitats a l’aire lliure pels 

habitats de Sant Pol. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria d’Urbanisme i Mobilitat. 

-Regidoria de Via Pública. 

-Regidoria d’Esports. 

-Regidoria de Platges. 

- Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

-Policia Local. 

-Protecció Civil. 

-Caps de centres educatius. 

-AAVV. 

-Community Manager de l’Ajuntament de Sant Pol i la PL. 



 

 
 
  

Objectiu general: 

 

11.Potenciar la protecció del medi ambient i l’ús 

responsable de l’entorn natural. 

Objectiu específic: 11.2 Millorar la gestió mediambiental. 

Accions a seguir: 11.2.1. Potenciar les actuacions de protecció 

mediambientals en el municipi. 

11.2.2. Prioritzar  actuacions en la retirada de vehicles 

abandonats. 

11.2.3. Prioritzar  actuacions en el control d’abocadors 

il·legals. 

11.2.4. Prioritzar  actuacions en actituds incíviques 

relacionades en el medi ambient. 

11.2.5 Minimitzar el soroll i les seves molèsties als veïns 

del municipi. 

Indicadors de seguiment: -Aplicació de la normativa mediambiental. 

-Seguiment i control d’aquests conductes il·legals, 

realitzar estadístiques anuals. 

-Realitzar xarades de conscienciació a entitats veïnals i e 

joventut. 

Actors implicats: 

 

-Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria d’Urbanisme i Mobilitat. 

-Regidoria de Via Pública. 

-Regidoria d’Esports. 

-Regidoria de Platges. 

- Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat. 

-Policia Local. 

-Protecció Civil. 

-Caps de centres educatius. 

-AAVV. 

-Community Manager de l’Ajuntament de Sant Pol i la PL. 



 

 
 
 
 
 
  

Objectiu general: 12.Promoure l’ús segur i adequat dels dispositius 

electrònics i el internet en menors d’edat. 

Objectiu específic: 12.1.Protegir els joves de l’amenaça que suposa l’addicció 

a les pantalles i el seu mal ús. 

Accions a seguir: 12.1.1. Desenvolupar xerrades formatives per part de 

Mossos d’Esquadra sobre els perills que amaga internet. 

12.1.2. Formar els adolescents contra el sexting, estafes 

d’internet i addicions. 

12.1.3. Promoure més activitats per a joves (aprofitant la 

reformulació de l’entorn natural) que ofereixin una 

alternativa d’oci saludable. 

12.1.4. Formar mares i pares en l’educació tecnològica 

dels fills. 

12.1.5. Oferir formacions a la PL per part de PG-ME. 

Indicadors de seguiment: -Calendari anual de xerrades per part de PG-ME als 

centres educatius. 

-Informe de les propostes d’activitats trimestrals per a 

joves promogudes per l’Ajuntament. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Cultura. 

-Regidoria de Tecnologies de la informació i 

Comunicació. 

-Regidoria de Joventut. 

-Regidoria d’educació 

-Participació ciutadana 

-Policia Local. 

-Mossos d’Esquadra. 



 

 

  

Objectiu general: 13.Protegir les dones i el col·lectiu LGBTi. 

Objectiu específic: 13.1.Eliminar els elements que provoquen inseguretat a les 

dones. 

Accions a seguir: 13.1.1. Estudiar els llocs susceptibles de reforçar 

l’enllumenat públic. 

13.1.2. Potenciar l’apoderament de les dones amb 

campanyes de comunicació i promoció. 

13.1.3. Difondre els canals a l’abast de les dones per 

denunciar qualsevol tipus d’assetjament, temptativa o 

agressió. 

Indicadors de seguiment: -Proposta de campanya de comunicació semestral. 

-Accions realitzades anualment. 

-Informe de llocs susceptibles de reforçar l’enllumenat. 

-Quantitat de modificacions fetes a la via pública. 

Actors implicats: -Regidoria de seguretat ciutadana. 

-Regidoria d’urbanisme i mobilitat. 

-Regidoria de via pública. 

-Regidoria de feminisme i LGBTi. 

-Regidoria de joventut. 

-Policia Local. 

-AAVV 

-Community Manager de l’Ajuntament de Sant Pol i la PL. 



 

 

Objectiu general: 13.Protegir les dones i el col·lectiu LGBTi. 

Objectiu específic: 13.2.Eliminar la violència masclista al municipi. 

Accions a seguir: 13.2.1. Desenvolupar campanyes informatives sobre 

violència de gènere amb especial periodicitat als centres 

educatius. 

13.2.2. Aplicació de la legislació estatal i els protocols 

municipals sobre actuació integral en matèria de violència 

de gènere. 

13.2.3. Elaborar un protocol d’atenció a les víctimes i fer 

un seguiment. 

13.2.4. Realitzar una formació específica a totes les parts 

implicades en aquesta problemàtica, especialment als 

serveis d’emergència i seguretat. 

13.2.5. Difondre els fets denunciables i la manera de 

procedir en cas de patir o presenciar qualsevol forma de 

violència masclista. 

13.2.6. Formar als centres educatius, amb especial 

freqüència a l’institut del municipi, sobre la detecció de 

relacions tòxiques, comportaments sexistes i altres. 

Indicadors de seguiment: -Acta de cada trobada pel desenvolupament del projecte. 

-Presentació del projecte de formació. 

-Informe de l’inici del projecte. 

-Informe de cada jornada formativa i informativa. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Feminisme i LGBTi. 

-Regidoria d’Educació. 

-Regidoria de Comunicació. 

-Regidoria de Joventut. 

-Regidoria de Benestar Social. 

-Mossos d’Esquadra (GAV). 

-Judicatura. 

-Policia Local. 



 

  

Objectiu general: 14.Millorar la qualitat de vida dels animals del municipi. 

Objectiu específic: 14.1.Garantir el control i l’estat dels animals. 

Accions a seguir: 14.1.1. Fer un cens dels animals domèstics del municipi. 

14.1.2. Controlar les llicències i assegurances dels gossos 

PPP. 

14.1.3. Treballar conjuntament amb l’associació 

animalistes del municipi per la cuida de les colònies i dels 

animals abandonats. 

14.1.4. Realitzar campanyes de difusió de civisme per a 

propietaris d’animals domèstics. 

Indicadors de seguiment: -Informe  del seguiment de les actuacions realitzades. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Salut. 

-Bombers de la Generalitat. 

-Mossos d’Esquadra. 

-Policia Local. 



 

 

  

Objectiu general: 15.Impulsar millores als centres educatius. 

Objectiu específic: 15.1.Satisfer demandes i necessitats dels centres 

educatius. 

Accions a seguir: 15.1.1.Fer un estudi de mobilitat en el nou institut per 

garantir la seguretat dels estudiants i professors. Fer un 

espai de trànsit segur. 

15.1.2.  Desenvolupar un pla per als centres educatius, al 

menys un dia per setmana, per assessorar els alumnes i fer 

seguiment sobre sexualitat, drogues i altres preocupacions 

personals relacionades amb la salut. 

15.1.3. Augmentar el nombre de formacions al professorat  

i alumnat en l’àmbit sanitari, d’emergències, xarxes 

socials, etc. 

Indicadors de seguiment: -Calendari de formacions pactades amb les autoritats 

competents per a professorat i alumnat. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Responsables dels centres educatius. 

-Regidoria de Salut. 

-Regidoria d’Ensenyament. 

-Bombers de la Generalitat. 

-Mossos d’Esquadra. 

-Policia Local. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Objectiu general: 16.Garantir el Benestar Social. 

Objectiu específic: 16.1.Millorar l’assistència a les persones grans. 

Accions a seguir: 16.1.1. Desenvolupar un estudi per quantificar i 

determinar la vulnerabilitat de les persones grans del 

municipi. 

16.1.2. Actualitzar les necessitats d’aquests col·lectiu. 

16.1.3. Traçar un pla estratègic de resposta segons les 

novetats obtingudes a l’estudi. 

16.1.4. Implicar la PL en l’oferiment de serveis per la 

protecció de la gent gran. 

Indicadors de seguiment: -Informe del projecte sobre la gent gran i les seves 

necessitats. 

-Presentació del projecte. 

-Informe de valoració anual del pla estratègic. 

Actors implicats: -Regidoria de Gent Gran. 

-Regidoria de participació ciutadana. 

-Regidoria de Salut. 

-Regidoria de Benestar Social. 

-Policia Local. 



 

 

 
 
 
 
  

Objectiu general: 16.Garantir el Benestar Social. 

Objectiu específic: 16.2. Transversalitat Inter departamental. 

Accions a seguir: 16.2.1. Realitzar reunions periòdiques de la regidoria de 

seguretat ciutadana amb les regidories de serveis socials, 

serveis municipals, esports, cultura... 

16.2.2. Realitzar enquesta de satisfacció a la població i 

valorar els índex obtinguts. 

16.2.3. Detectar les necessitats de les persones i buscar 

solucions. 

16.2.4. Traçar un pla estratègic de resposta segons les 

novetats obtingudes en l’enquesta i posterior valoracions. 

Indicadors de seguiment: -Actes de les reunions i documents de treball- 

-Presentació d’un  projecte. 

-Informe de valoració anual de les preses de decisió i els 

seus resultats. 

Actors implicats: -Regidoria de Serveis municipals. 

-Regidoria de participació ciutadana. 

-Regidoria de Salut. 

-Regidoria de Turisme. 

-Regidoria d’educació. 

-Regidoria de Cultura i festes. 

-Regidoria de Benestar social. 

-Regidoria de habitatge. 

-Regidoria de Platges. 

-Regidoria de comunicació. 



 

  

Objectiu general: 17. Millorar la seguretat del camp de futbol municipal. 

Objectiu específic: 17.1. Eliminar els robatoris i assaltaments. 

Accions a seguir: 17.1.1 Reformar els punts malmesos del camp per evitar 

l’entrada de persones alienes sense permís. 

17.1.2 Valorar la col·locació de càmeres de 

videovigilància com a mecanisme dissuasiu contra 

assaltaments i robatoris. 

17.1.3 Valorar la contractació de personal de seguretat 

privada pels grans esdeveniments i tornejos. 

Indicadors de seguiment: -Informe de l’estat de la instal·lació i projecte de reforma. 

-Pressupostar i estudiar la col·locació de les càmeres. 

-Informe de comunicacions amb els responsables del club 

de futbol. 

Actors implicats: -Regidoria de Serveis municipals. 

-Regidoria de Seguretat ciutadana. 

-Regidoria d’Esports. 

-Junta directiva Atlètic Club Sant Pol. 



 

 

 
 
 
 
 

 
  

Objectiu general: 18.COVID-19 

Objectiu específic: 18.1.Minimitzar els efectes de la pandèmia provocada per 

la Covid-19 a la població. 

Accions a seguir: 18.1.1. Analitzar les estadístiques públiques dels efectes 

de la Covid-19 a la societat. 

18.1.2. Realitzar enquestes a la població sobre els efectes 

personals de la Covid-19. 

18.1.3. Traçar un projecte de recuperació a llarg termini, 

modificable, un cop les prioritats sanitàries es vegin 

reduïdes gairebé per complet. 

Indicadors de seguiment: -Acta de cada trobada pel desenvolupament del projecte. 

-Informe de les dades obtingudes fins al setembre de 2021. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Gent Gran. 

-Regidoria de Participació Ciutadana. 

-Regidoria de Salut. 

-Regidoria de Benestar Social. 

-Altres actors implicats. 



 

5. Situació de confort 

 
 
 

Objectiu general: 19. Incloure la ciberseguretat com a element capital per a 

la protecció del municipi i els seus habitants. 

Objectiu específic: 19.1.Conèixer i començar treballar els elements bàsics de 

ciberseguretat des de l’Ajuntament del municipi. 

Accions a seguir: 19.1.1. Avaluar l’estat actual de la ciberseguretat al 

municipi. 

19.1.2.  Protecció d’Aplicacions Informàtiques. 

19.1.3. Protecció de la informació (dades de caràcter 

personal, xifrat, firma electrònica, etc.). 

19.1.4. Protecció dels serveis (Apps., correu electrònic, 

etc.). 

19.1.5. Protecció dels suports de la informació (esborrat i 

destrucció, etiquetat, criptografia, transport, etc.). 

Indicadors de seguiment: -Acta de cada trobada pel desenvolupament del projecte. 

-Presentació del projecte de seguiment. 

-Informe de les dades obtingudes. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de comunicació  

-Regidoria de Gent Gran. 

-Regidoria de Participació Ciutadana. 

-Regidoria de Salut. 

-Regidoria de Serveis Socials. 

-Altres actors Implicats. 



 

 
 

Objectiu general: 19. Incloure la ciberseguretat com a element capital per a 

la protecció del municipi i els seus habitants. 

Objectiu específic: 19.2. Implementar la bústia de denuncies de l’Ajuntament 

del municipi. 

Accions a seguir: 19.2.1. realitzar una bústia de denuncies anònima segons 

la legislació vigent. 

19.2.2.  ingerir els mitjans informàtics necessaris. 

19.2.3. Protecció de la informació (dades de caràcter 

personal, xifrat, firma electrònica, etc.). 

19.2.4 contractació d’una empresa externa per realitzar el 

projecte 

Indicadors de seguiment: -Acta de cada trobada pel desenvolupament del projecte. 

-Informe de les dades obtingudes. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria de Comunicació. 

-Regidoria de Participació Ciutadana. 

-Regidoria de comunicació. 

-Altres actors implicats. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Objectiu general: 20. Millorar la qualitat de viada. 

Objectiu específic: 20.1.  Especial sensibilitat en els col·lectius vulnerables. 

Accions a seguir: 20.1.1. Realitzar un estudi de les necessitats dels següents 

col·lectius: (menors, immigrants, col·lectius vulnerables, 

gent gran i dones) 

20.1.2. Fer reunions periòdiques amb salut, serveis socials, 

serveis municipals, seguretat ciutadana i altres ens 

implicats. 

20.1.3 Sobre els menors, realitzar un estudi de 

l’absentisme escolar, relacions socials, relacions 

econòmiques, victimització d’aquest col·lectiu. 

20.1.4 Sobre els immigrants potenciar la integració i 

eradicar comportaments racistes amb polítiques públiques. 

20.1.5 Sobre col·lectius vulnerables, especial atenció als 

indigents, malalts mentals, toxicòmans, derivar-los als 

serveis socials i fer seguiment de la seva evolució i 

reinserció. 

Indicadors de seguiment: -Informe del seguiment anual d’aquestes conductes i la 

seva reinserció. 

-Recull de polítiques públiques dutes a terme cada any.  

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria d’Habitatge.  

-Regidoria de Benestar Social. 

-Regidoria de Salut 

-Regidoria de comunicació. 

-Regidoria d’equitat. 

-Policia Local 

-Mossos d’Esquadra. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

Objectiu general: 20. Millorar la qualitat de viada. 

Objectiu específic: 20.2.  Detecció i tractament de possibles conductes 

suïcides. 

Accions a seguir: 20.2.1. Realitzar un estudi dels fets històrics apareguts al 

municipi. 

20.2.2. Reunions periòdiques amb salut, serveis socials i 

altres ens implicats. 

20.2.3 Xerrades de sensibilització obertes a tothom. 

20.2.4 Campanya de difusió de recursos i ajudes amb les 

que poden comptar les persones en risc. 

Indicadors de seguiment: -Informe de l’estadística històrica comparativa dels últims 

anys. 

-Presentació d’un protocol d’actuació. 

-Informe del seguiment anual d’aquestes conductes. 

Actors implicats: -Regidoria de Seguretat Ciutadana. 

-Regidoria d’Habitatge.  

-Regidoria de Benestar Social. 

-Regidoria de Salut 

-Judicatura 

-Policia Local 

-Mossos d’Esquadra. 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Objectiu general: 21. Millorar l’atenció i l’acompanyament del joves. 

Objectiu específic: 21.1.  Detecció i tractament de possibles conductes que 

posin en risc la salut i la vida dels adolescents. 

Accions a seguir: 21.1.1. Valorar la incorporació d’un/a educador/a social, 

psicòleg/a i infermer/a. 

21.1.2. Integrar dinàmiques socioafectives de forma 

periòdica en hores lectives i fora d’elles.  

21.1.3 Visibilitzar l’existència dels problemes més patits 

pel joves (anorèxia, suïcidi, maltractament, sexisme...) 

amb l’objectiu de facilitar el seu tractament. 

21.1.4 Potenciar i incrementar el nombre de formacions 

fetes per Mossos d’Esquadra, psicòlegs/es i educadors/es 

socials tant a professorat com a alumnes. 

Indicadors de seguiment: -Informe i memòria de les diferents dinàmiques i accions 

fetes cada trimestre. 

-Presentació d’un protocol d’actuació. 

-Calendari i informe de les formacions fetes tant a 

professorat com a alumnes. 

-Informe del seguiment anual d’aquestes conductes. 

Actors implicats:  -Regidoria de Benestar Social. 

-Regidoria de Salut. 

-Regidoria de Joventut. 

-Judicatura. 

-Policia Local. 

-Mossos d’Esquadra. 



 

AVALUACIÓ I SEGUIMENT 
 
 

Definim el seguiment i l’avaluació com a dos elements independents i necessaris per a 

controlar el funcionament i avaluar els resultats del PSL. 

El seguiment és estructurat a partir dels conceptes exposats a l’apartat anterior. D’una 

banda, establir accions a realitzar amb els actors implicats, els indicadors de seguiment 

i, en alguns casos, la periodicitat, facilita la tasca de controlar el grau de compliment 

dels objectius. Aquesta estructura dissemina una sèrie de variables que s’han de produir 

per aconseguir l’objectiu operatiu, que juntament amb la consecució dels altres, fa 

realitat l’objectiu estratègic. A més, tenir la capacitat de realitzar un seguiment de 

manera concreta permet ser capaç de detectar errades o insuficiències i introduir canvis 

a qualsevol nivell per adaptar les accions o els objectius en cas de necessitat. 

 

D’altra banda, l’avaluació queda fora de l’abast del PSL, ja que és un informe que 

hauria de ser elaborat un cop hagi finalitzat el període de vigència del pla. Aquest 

informe pot ser fet pels tècnics municipals i altres actors implicats o per un ens extern 

que elabori l’estudi, freqüentment amb comparatives entre altres municipis de 

característiques similars sense PSL i Sant Pol de Mar. 


