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Proposta per una política de prevenció i seguretat pública 

 

1. Una prèvia de caràcter teòric-ideològic 

Abordar un model de seguretat ciudadana des de l’esquerra implica cercar 
l’equilibri entre el dret a la seguretat col·lectiva i el dret a la llibertat de tots 
els ciutadans i l’actuació sobre les causes socials que generen la delinqüència 
i la inseguretat ciudadana. No poden existir politiques de seguretat eficaces si 
no s’erradiquen les lògiqes derivades de l’actual sistema neoliberal (la 
pobresa, l’atur, la xenofòbia i l’exclusió social) mitjançant politiques integrals 
d’ocupació i protecció social.     

Amb l’objectiu d’aturar l’actual evolució de la societat cal implementar 
politiques actives i preventives sustentades en: 

• Les politiques transversals d’inclusió social i de prevenció per uns 
serveis públics de qualitat y reducción dels factors de risc.  

• Una política d’habitage social i acció integral en zones de risc. 

• Articular una estratègia preventiva que abordi l’educació i la formació.  

• Les mesures sobre les que cal incidir són, en primer lloc, aquelles que 
puguin permetre l’erradicació en origen de la delinqüència com: la 
marginació social, la desescolarització, l’atur, les drogodependències, 
les desigualtats socials etc.. Per això les mesures de prevenció són en 
gran part l’essència de la nostre proposta política.  

Totes aquestes polítiques han de ser complementàries a qualsevol política de 
seguretat ciudadana. L’acció policial no és incompatible amb les accions 
preventives. Per assolir aquest objectiu, són imprescindibles uns cossos 
policials propers al territori i la ciutadania i amb prou formació per fer front 
amb professionalitat i eficiència les diferents situcions que en el 
desenvolupament de la seva tasca es poden succeir.  

Cal apostar per un model basat en l’efectivitat per damunt de les 
especificitats corporatives. Un model integrat més eficaç que ajudi a sumar 
esforços, que afavoreixi la coordinació i la cooperació policial i que respongui 
a la demanda de la ciutadania de la seguretat com un servei públic de 
qualitat. Així, la policía local ha e formar part de la vida cuotidiana de Sant 
Celoni, de tots els seus barris. Lluny de ser un element allunyat i merament 
repressiu i recaptatori, la policia local ha de tenir una relació activa i ser un 
element més ne la resolución dels problemas de les persones, entitats socials, 



 2 

etc. Aquest model cercat es constitueix sobre la base que el model de 
seguretat ciutadana ha de ser un element de particiapció ciudadana.   

És evident que no pot existir seguretat pública sino és en el marc democràtic 
de l’exercici de lliberats. Des de la CUP creiem que la policia local pot 
contribuir a millorar la seguretat posant en funcionament mecanismes de 
corredinació amb d’altres cossos i actuant en l’àmbit de la prevenció.  

La protecció al dret de la seguretat s’ha de fer des de la perspectiva d’un 
Servei Públic Universal i no des de posicionaments neoliberals que plantegen 
perilloses lògiques de privatitzacio de la seguretat ciutadana, atentant 
clarament contra un servei públic per a totes les persones independentment 
de la seva renda o posició social. Per aquest motiu, defensem un Sistema de 
Seguretat Pública basat en tres eixos principals:  

 

� Primer eix: La prevenció i la protecció social 

Com s’ha apuntat anteiorment, tota política de seguretat ha d’anar 
acompanyada de polítiques actives per erradicar la pobresa, l’atur, 
l’exclusió social, la xenofòbia, etc. Des de l’administració local cal 
potenciar les poltítiques d’integració i de protecció social.   

 

� Segon eix: La participació ciudadana 

La participació ciutadana ha d’ésser un instrument fonamental a l’hora de 
dissenyar Plans Integrals d’Actuació i les accions preventives en matèria de 
seguretat. L’administració ha de comptar amb els moviments socials i 
veinals a l’hora de configurar i aplicar els Plans Integrals d’Actuació. 

Les polítiques de seguretat s’han de situar al nivell més proper de la 
ciutadania. Des del municipi s’haurà d’articular un Consell Local de 
Seguretat que sigui un punt de trobada entre els ciutadans i ciutadanes i 
l’administració per elaborar dispositius de seguretat pública. 

 

� Tercer eix: Eficiència policial 

Des de la CUP considerem imprescindible el replantejament de l’actual 
model policial per assolir una bona política de seguretat ciutadana. De cap 
de les maneres estem parlant d’un augment d’efectius, sinó de la seva 
racionalització, coordinació amb els mossos d’Esquadra i millora de la 
formació. Considerem de vital importància la coordinació entre els 
diferents cossos presents al municipi on es delimitin les diferents funcions 
i competències. 

Cal potenciar la proximitat amb el ciutadà per realitzar una acció 
preventiva amb l’objectiu de prevenir i controlar la delinquència de ‘baixa 



 3 

intensitat’. Cal, doncs, articular un projecte on els agents de seguretat 
ciutadana s’integrin als problemes dels barris (en coneguin el seu mapa 
social) amb l’objectiu de realitzar una actuació proactiva.  

Aquest nou model policial, ha de ser el garant de la convivència ciutadana 
resolent, conciliadorament, els problemes que es poden generar als espais 
públics i aplicant, en darrera instància, les ordenances municipals 
existents.  

 

2. Cap a un nou model de seguretat a Sant Celoni: De la policia local al 
servei de vigilants locals i agents socials. 

Fa massa anys que la CUP insisteix a revisar el model de Policia. Fa massa 
anys que els successius governs celonins, tant del PSC com de CiU, han mirat 
cap a l’altra banda quan sobre la taula hi ha hagut la possibilitat de posar 
remei al problema i evitar mals majors. 

Tot i ser conscients que no tenim totes les variables interpretatives, tenim 
clara la poca disposició dels grups polítics que han tingut responsabilitat de 
govern per solucionar el problema d’arrel. Així ho hem pogut comprovar en la 
recent creada Comissió de Seguiment per tractar el model de la Policia 
local, on lluny de centrar-se en el debat per tal de reformular-ne un nou 
model direccionat a la optimitizació, eficiència i a la transparència, ens hem 
torbat amb una tertúlia mancada de proposta per uns i mancada de valentía 
política per part dels altres. 

El nostre objectiu prioritari és posar damunt de la taula un nou model de 
seguretat per Sant Celoni dotat d’un seguit d’anticossos que evitin l’actual 
situació de desgovern i pràctiques poc ètiques. A la vegada, com ja hem 
avançat, es tracta d’articular un model de seguretat transparent, efectiu, 
racional, proper a la ciutadania  i, sobretot, democràtic. Aquest nou model de 
seguretat té dos àrees: 

 

a) El disseny de plans d’actuació integrals amb la participació de tots els 
agents socials del municipi 

• Disenyar un model de seguretat ciutadana integral que incorpori la 
vessant de la Protecció Civil i es coordini amb els diferents grups 
operatius: Mossos d’Esquadra, bombers, emergències sanitaries, etc. 
L’objetiu es que els serveis d’emergència i seguretat tinguin un temps 
de resposta de 10 minuts davant qualsevol emergència o eventualitat. 
Per una possible catàstrofe caldrà comptar amb un Pla d’Actuació 
seriós (edifici en condicions, material, suficient, preparació apropiada, 
actuacions més immediates, zones més conflictives, solucions etc..) 
que abarqui la realització de simulacres de manera habitual i una 
correcta coordinació per tal d’adoptar les decisions pertinents 
(evacuació de locals i centres públics, situació dels claveguerams, 
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etc..) en cas de produir-se qualsevol situació de perill per a la 
població. 

• Pla Integral d’Actuació en Prevenció i Seguretat Pública que 
estableixi directrius i politiques a desenvolupar a partir de la previsió 
de riscos, emergències, seguretat vial, etc. Com hem apuntat, la 
participació ciutadana ha d’ésser cabdal a l’hora de dissenyar els Plans 
Integrals d’Actuació. Caldrà comptar amb els moviments socials i 
veinals a l’hora de configurar i aplicar els Plans Integrals d’Actuació. 
Per fer-ho cal la creació d’un Consell Local de Prevenció i Seguretat 
que dissenyi, ratifiqui i controli els dispositius de prevenció i seguretat 
pública. 

• Establir, en el marc del Pla Integral d’Actuació en Prevenció i Seguretat 
Pública, un protocol de coordinació i actuació entre els serveis de 
seguretat pública (Mossos d’Esquadra i Cos de Vigilants Municipals) i els 
diferents serveis municipals que realitzen tasques de prevenció (Serveis 
Socials, Serveis Educatius, Centre Eduactius, Projecte Tritó, etc.). Per 
assolir una resposta ràpida i una coordinació constant caldrà potenciar 
les figures de l’educador social, l’educador de carrer i els mediadors. 
Aquestes figures hauran de realitzar un seguiment de les diferents 
intervencios i l’assessorament pertinent. 

• Reforçar la capacitat inspectora i sancionadora que tingui cura del 
cumpliment de les normatives internes i de les bones pràctiques.  

 

b) Convertir la policia local de Sant Celoni en un servei de vigilants 
municipals 

Actualment l’ajuntament disposa d’un conjunt de treballadores i treballadors 
(policia local) que al nostre parer han de comptar amb una missió fonamental 
d’ajuda i col·laboració amb la resta de ciutadans a més de l’habitual actuació 
de prevenció de delictes, accidentabilitat, etc. Per això considerem important 
promoure una nova imatge de la policia local. En aquest sentit, amb 
l’objectiu de crear una nova imatge de soca-rel proposem convertir l’actual 
policia local en un servei de vigilants municipals i agents socials. 

Donat que les tasques de Seguretat Ciutadana estan, actualment, 
assumides per cos de Mossos d’Esquadra i la nostra proposta integra la 
creació permanent d’un Consell Local de Prevenció i Seguretat, espai on 
els diferents cossos es coordinaran, apostem per convertir el cos de Policia 
Local en el de Vigilants Municipals.  

Segons la llei de  LLEI 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, els 
municipis de més de deu mil habitants poden tenir Policia Local, però no és 
obligatori. Aquesta mesura no només comportaria un estalvi econòmic 
important, si no que també n´hi hauria una important restructuració de les 
seves tasques.  
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Aquest cos de vigilants municipals hauria d’actuar com a informador eficaç al 
carrer i fidel col·laborador dels ciutadans i ciutadanes. Es tracta 
d’implementar una nova imatge (allunyada de l’actual) on els vigilants siguin 
considerats ‘amics’ disposats a ajudar tant a creuar un carrer a una persona 
més gran com acompanyar-lo a una entitat pública o privada, a més de la 
funció dissuassòria de qualsevol activitat conflictiva i/o delictiva.  

Així, les principals tasques d’aquest cos de vigilants passarien a ser  les 
següents: 

• Disenyar un model de seguretat ciutadana integral que incorpori la 
vessant de la Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i 
dependències municipals. 

• Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes 
de circulació. 

• Impartir classes d’Educació Vial, no únicament per promoure l’ús de 
vehicles motoritzats sinó per aprendre a circular i animar a fer-ho amb 
altres vehicles, com una activitat regular a les escoles i instituts, en els 
centres d’Adults i de pares i mares.  

• Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord 
amb el que disposen les lleis. 

• Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, 
de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.  

• Tasques de ‘patrulla verda’. La contaminació ambiental pot arribar a 
ser un gran problema per al conjunt dels ciutadans i ciutadanes i una 
de les tasques més importants per a una administració local com la 
nostra ho és el seu control. Per tant, aquest cos de vigilants hauriende 
poder realitzar el control de la contaminació per emissió de gasos, 
contaminació acústica, contaminació per vessants, etc. 

• Els vigilants no tenen l´obligació d´actuar si veuen un delicte flagrant, 
però si d´informar als Mossos d´Esquadra.  

• El vigilants poden sancionar sobre qualsevol ordenança municipal 
(sorolls inclosos). Això sí, com sempre, l’alcalde té l´última paraula.  

• Els vigilants tenen butlletins de denúncies de trànsit i, dins del seu 
municipi poden denunciar. Si es troben un accident sense ferits, fan un 
informe intern, si l´accident és amb ferits truquen als Mossos de 
Trànsit. 

Com ja hem apuntat, la resta de les tasques passarien a ser de competència 
dels Mossos d´Esquadra, que, actualment, ja estan realitzant en el arc del 
nostre municipi. Cal ser conscients que per implementar aquest model cal 
un contacte constant i directe amb el cos de Mossos d’Esquadra, amb 
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l’objectiu d’assolir el model de seguretat ciutadana democràtic i 
transversal proposat en aquest nou model. 

Cal contextualitzar la nostra proposta en el marc de coneixement i estudi 
previ de les actuacions quotidianes del cos de Mossos d’Esquadra i la Policia 
Local. En aquest sentit, apuntem, tot seguit, les relacions competencials 
d’ambdós cossos:   

Relacions actuals entre el cos de Mossos d’Esquadra i la Policia Local 
en el marc de la realització de serveis  

o Es detecta una clara dualització de serveis. En molts casos, 
ambdós cossos realitzen el mateix servei produint-se, així, un 
encavalcament de funcions. Així, en el cas d’incidència molt 
sovint els dos cossos es personen al lloc dels fets.  

o Actualment tots els detinguts es centralitzen a la comissaria  de 
Mossos d’Esquadra. En cas de detenció, les persones afectades 
són derivades immediatament als Mossos d’Esquadra que 
s’encarreguen d’obrir diligències i efectuar la denuncia. 
S’estableix clarament la preeminència d’aquest cos en l’àmbit 
de seguretat ciutadana. 

o En termes generals, el temps de reacció dels cossos de seguretat 
ciutadana és molt ràpid. Tan els mossos com la policia local 
triguen el mateix en arribar al lloc de l’emergència. Per tant, 
l’argument d’un major temps de reacció per part dels Mossos 
d’Esquadra no és vàlid. 

o Es constata que a hores d’ara la Junta Local de Seguretat és un 
fracàs absolut. Les convocatòries d’aquesta junta són mínimes, a 
la vegada que, en la majoria de casos, hi ha importants 
absències que impedeixen una coordinació real i eficient. 

o Es constata el poc interès per part de l’actual cos de Policia 
Local en participar en les reunions de coordinació entre les 
diferents àrees i regidories de l’ajuntament de Sant Celoni. 
Aquesta absència reiterada en les reunions impedeix la 
coordinació eficient entre els agents implicats en la prevenció.  


