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Moció que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA de Sant Cugat del Vallès per 

la millora de la policia de proximitat 
 
 
 
ATÈS que ja s'ha dut a terme i consolidat el desplegament dels Mossos d'Esquadra 
a la nostra ciutat. 
 
ATÈS que s’han incrementat els efectius i els mitjans de la Policia Local. 
 
ATÈS la constant necessitat d’una relació fluida entre societat i Cossos de seguretat 
que permeti entendre la finalitat  i l’objectiu de les actuacions sancionadores  de les 
mateixes i eviti queixes dels ciutadans davant del Síndic de Greuges, altres 
organismes o mitjans de comunicació. 
 
ATÈS que la Policia Local i els Mossos d’Esquadra necessiten el diàleg i la 
integració, sobre la base del respecte i la corresponsabilitat de totes les parts: 
administració, associacions, entitats i ciutadania, han d’estar presents i integrar-se  
en la comunitat per buscar solucions consensuades i contribuir, en la resolució de 
possibles conflictes. 
 
ATÈS que quan parlem de model de policia de proximitat no parlem de serveis 
específics, sinó de la manera  com aquests es duen a terme i de l'actitud del policia 
davant el ciutadà. Es tracta, doncs, de donar un impuls a tota l'organització per 
orientar-la a la qualitat, a l'esperit de servei, al tracte acurat i correcte amb el 
ciutadà, a la producció de serveis en benefici de la comunitat i del benestar dels 
ciutadans, a satisfer la demanda social, etc. 
 
ATÈS que Sant Cugat va signar la “Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat i la seva adaptació als municipis” que recull entre altres 
articles els següents: 
 
Art. XXVI  
Les ciutats signatàries fomenten el desenvolupament de cossos de policia de 
proximitat, altament qualificats, amb missions d’agents de seguretat i convivència. 
Aquests agents apliquen politiques preventives contra els delictes i actuen com una 
policia d’educació cívica. 
Art. XXVII 
Per tal de facilitar l’exercici dels drets inclosos en aquesta Carta i sotmetre al control 
de la població l’estat de la seva concreció, cada ciutat signatària crea una comissió 
d’alerta constituïda per ciutadans i ciutadanes que s’encarregarà de l’avaluació de 
l’aplicació de la Carta. 
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Es sol·licita al Ple l’adopció del següent acord: 
 
 
PRIMER.- Convidar als Mossos d’Esquadra a la seva asistencia a tots els Grups de 
Treball de Seguretat dels districtes o barris. 
 
SEGON.- Adoptar i adaptar a Sant Cugat les Propostes d’adaptació, 
d’ordenances i normatives municipals fetes per la Diputació de Barcelona - els 
drets humans a la ciutat- de data 7 de setembre del 2008: 
 

• Incloure en l’instrument regulador que es consideri convenient el compromis d’organitzar els 
serveis de policia segons els ambits territorials, com ara el barris, que apropin la policia als 
ciutadans i que afavoreixin el coneixement mutu de la policia i ciutadans. 

• Promoure que l’actuació de les policies locals s’ajusti als principis que va establir el Congrés 
de Poders Locals i Regionals en la Resolució 180 (2004), sobre la policia local a Europa. 

• Que els serveis de policia siguin especialment sensibles a les demandes dels habitants quan 
assenyalin infraccions i que s’esmercin a donar-hi resposta. 

• Adoptar el compromís de la policia d’intentar comprendre els motius de descontentament de 
la població i adoptar-ne les solucions apropiades. 

• Elaborar un codi de bona conducta que aclareixi les normes de comportament i els principis 
a seguir per la policia local. 

• Afavorir una valoració de les capacitats i del paper de la policia local en el manteniment de la 
seguretat i la prevenció. 

• Formar els policies en els valors de la Carta i en la seva practica. 
• Etc.... 

 
TERCER.- Continuar treballant per la consolidació del paper de la Policia local de 
Sant Cugat del Vallès com a policia de proximitat, qüestió cabdal en el model de 
seguretat ciutadana.  
 

• Els agents han d’establir una relació amb les entitats, associacions i els 
establiments de cada zona per tenir una visió global del sector integrant-se 
amb el veïnat i implicant-se al seu entorn. 

• Poden actuar també com suport i complement de l’administració local als 
barris i districtes amb la tramitació i el seguiment de les deficiències, 
anomalies de les vies i espais públics. 

• Com a coneixedors de cada zona han de ser un primer puntal de 
col·laboració amb les tasques de protecció civil i extinció d’incendis. 

• Llevat d'en casos excepcionals els agents assignats a cada zona han de ser 
sempre els mateixos. 

 
 
QUART.- Establir dintre dels objectius estratègics de l’organització i en els 
mecanismes d’avaluació de la Policia Local, indicadors i elements que afavoreixin i 
potenciïn l’acompliment dels principis esmentats  d’acord amb les  Propostes 
d’adaptació, d’ordenances i normatives municipals fetes per la Diputació de 
Barcelona - els drets humans a la ciutat- de data 7 de setembre del 2008. 
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CINQUÈ.- Constituir en el termini de tres mesos el Consell de Seguretat de Sant 
Cugat seguint com a model el Consell de Seguretat de Catalunya de creació per 
part del Conseller d’interior i Relacions Institucionals el 4 de desembre del 2007 , o 
el Consell de Seguretat Urbana de Barcelona. D’aquesta manera  els ciutadans i 
altres entitats podran participar en la presa de decisió en temes de seguretat així 
com en el seguiment dels drets inclosos a la Carta Europea de Salvaguarda dels 
Drets Humans a la Ciutat i la seva adaptació als municipis d’acord amb el seu 
Article XXVII .  
 
 

Sant Cugat del Vallès, 21 de setembre de  2009 
 


