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POLICIA LOCAL
La Policia Local vetlla per la convivència ciutadana i treballa 
per garantir els drets i deures de la ciutadania fent complir 
i respectar les lleis, reglaments, ordenances i normatives 
municipals. Per llei, té assignada la competència exclusiva del 
control del trànsit. També col·labora amb la resta de cossos de 
seguretat, amb la institució judicial i manté una estreta relació 
amb el servei de protecció civil. 
La Policia Local també realitza serveis de tipus comunitari 
i de mediació en col·laboració amb els serveis socials de 
l’Ajuntament:

LA SEGURETAT CIUTADANA
El concepte de seguretat ciutadana està vinculat directament a la pro
tecció de la ciutadania i dels seus béns, per tal de garantirne els seus 
drets i llibertats.

La competència és de la Generalitat. Per tant, és la Policia Auto
nòmica, a través dels Mossos d’Esquadra, la responsable de garantir la 
Seguretat Ciutadana als municipis de Catalunya.

A partir del desplegament de la policia autonòmica van entrar en fun
cionament les ABP, àrees bàsiques de policia. La referència del nostre 
municipi és la que hi ha ubicada a Esplugues, municipi amb qui compartim 
serveis dels Mossos d’Esquadra.

L’1 de novembre de 2006 es va signar un conveni de col·laboració que 
recull i distribueix, en base a les lleis, quines funcions s’atribueixen als 
dos cossos de policia, autonòmica i local, que actuen en el territori. En 
l’àmbit de la Seguretat ciutadana, els Mossos d’Esquadra són els que 
tenen la competència, des d’un punt de vista global, de vigilància, d’in
vestigació i de prevenció, tot i que sempre compten amb la col·laboració 
de les policies locals. 

POLICIA LOCAL 
DE SANT JUST DESVERN
c/ Can Padroseta, 2.
Telèfon: 93 473 10 92

MOSSOS D’ESQUADRA
Comissaria d’EspluguesSant Just Desvern
Carrer de Laureà Miró, s/n. Sector Sant Llorenç
Telèfon: 93 413 99 00
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• Servei d’informació i 
atenció a la ciutadania

• Atenció a les persones 
menors (absentisme 
escolar, maltractaments, 
etc)

• Feines de prevenció

• Urgències socials (violència de gènere, problemes 
psíquics, drogues...)

• Urgències mèdiques (informació, assistència,   
trasllats...), etc.

• Intermediació en conflictes

• Control de les ocupacions a la via pública

• La policia local també fa controls i vigilància al Parc 
Natural de Collserola (policia mediambiental), imparteix 
sessions d’educació i seguretat vial als centres educatius 
del municipi i són agents importants en el Circuit d’Atenció 
a les Víctimes de Violència de Gènere.

DESCARREGA’T 
L’APP GRATUÏTA 
DE SEGURETAT 
CIUTADANA
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Delictes i faltes a Sant Just

Sant Just Desvern s’ha mantingut sempre per sota de la mitjana de la província de Barcelona pel que fa al nombre de delictes i faltes 
per habitants. Així ho reflecteixen, any rere any, els diferents estudis dels Cercles de Comparació Intermunicipals de la Diputació de 
Barcelona i els estudis del Departament d’interior de Mossos d’Esquadra.

Dades comparatives de delictes 
i faltes comesos a Sant Just 
Desvern, per cada 1.000 habitants, 
amb la mitjana de 16 municipis 
que configuren els Cercles de 
Comparació Intermunicipals de la 
Diputació de Barcelona.

La col·laboració ciutadana és imprescindible 
per millorar el nivell de seguretat

L’Ajuntament i, concretament, el servei de Policia Local treballen 
permanentment buscant mesures que ajudin a prevenir els delictes 
en general, a les persones, als bens i/o als domicilis. Atès que les 
víctimes de qualsevol delicte, a banda del possible perjudici econòmic 
que puguin patir, perceben, en primera persona, un sentiment d’in
seguretat, l’administració pública treballa per millorar constantment 
els nivells de seguretat adients aplicant diverses mesures al municipi:

MESURES PER MILLORAR LA SEGURETAT EN EL MUNICIPI

• Instal·lació de sistemes de control per imatges en diferents 
punts de la població que, progressivament, es van augmentant i 
que ajuden a prevenir i a facilitar la tasca d’investigació als Mossos 
d’Esquadra 

• Tasques de coordinació amb Mossos d’Esquadra per tal de 
millorar la vigilància amb controls estàtics uniformats o camuflats.

• Foment d’eines com l’APP de seguretat ciutadana que, a 
banda d’emetre informació d’interès, facilita la connexió directa 
de la ciutadania amb la policia.

• Ampliació de les funcionalitats de l’APP de seguretat ciutadana 
pensant en col·lectius de risc social.

• Augment de l’eficàcia, tant en la prevenció com en la capa-
citat de reacció. Entre el 2016 i 2017 es van fer un 34,6 % més de 
detencions entre els Mossos d’Esquadra i la Policia local.

• Campanyes d’informació i sensibilització per millorar la se
guretat ciutadana.
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