TEMA DEL MES

Un servei de Policia proper, preventiu
i que s'adapta a les noves realitats
El cos de policia local està format per 36 agents, un 13%
de les quals són dones. El servei anirà creixent d’acord amb
l’increment de la població. En aquesta línia, aquest any i el
vinent està prevista la incorporació nous agents.
Però, més enllà de les xifres i les dades, el servei de Policia
Local, treballa permanentment per la seguretat ciutadana,
posant eines que ajudin a prevenir els delictes en general, a
les persones, als béns 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’inseguretat, l’administració pública treballa per millorar
constantment els nivells de seguretat adients aplicant diverses
accions.
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13.245 actuacions generals, 3.846 de les quals de trànsit, 3.340
de seguretat ciutadana, 1368 administratives i 841 assistencials,
entre d’altres, són algunes de les dades més representatives de la
memòria de l’any 2019 que la Policia Local ha presentat aquest
mes de setembre, i que s'ha endarrerit a causa de la COVID-19.
L’important nombre de serveis assistencials reflecteix la
confiança que la ciutadania de Sant Just té en aquest cos policial, també
per demanar-los ajut o solucionar qualsevol situació. De fet,
aquests tipus de serveis -l’atenció a les persones grans soles, la
implicació a resoldre molèsties i queixes entre el veïnat, acompanyaments a farmàcies en horari nocturn, entre d’altres- són
els més nombrosos dels que fa la nostra policia.

“La seguretat és una condició
necessària perquè una
comunitat funcioni i és un dels
principals criteris per assegurar
la qualitat de vida de les persones.
La competència en matèria de seguretat ciutadana
correspon als mossos d’esquadra; en el cas de Sant
Just la predisposició i la col·laboració amb aquest cos
és excel·lent tot i que ja hem manifestat al departament
d’Interior la necessitat d’incrementar la presència
d’efectius al nostre territori”.

LA COL·LABORACIÓ CIUTADANA ÉS UN ELEMENT CLAU PER EVITAR INCIDENTS
REGISTRE DE SERVEIS POLICIA LOCAL
TOTAL ANY 2019: 13.245
GESTIÓ INTERNA
2.036
POLICIA ADMINISTRATIVA
1.364
POLICIA JUDICIAL
542

COMUNICATS

Per ocupació de
via pública: 174

ACTUACIONS

Anomalia
enllumenat: 155

De seguretat
ciutadana: 1.142

NORMATIVES

Anomalia
via pública: 757

ALARMES
DE ROBATORI
NEGATIVES:
247

POLICIA ASSISTENCIAL
841
POLICIA DE TRÀMSIT
3.846
VÍA PÚBLICA
1.276

POLICIA SEGURETAT CIUTADANA 3.340
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CENTRAL DE POLICIA GESTIONS ANY 2019

A brigada: 315

Sorolls: 525
Animals: 250

Per fer-ho possible, la Policia Local de
Sant Just s’adequa a les noves realitats i
necessitats del municipi. Els eixos principals són reforçar la policia de proximitat,
assistencial, de mediació i resolució de
conflictes; fer prevaldre la prevenció, la
proactivitat i la imparcialitat perquè la ciutadania continuï tenint el cos de seguretat
local com a referent pròxim i accessible;
la innovació en la utilització de noves
tecnologies amb una adaptació continua
per fer front als nous reptes; i treballar dia
a dia perquè l’organització sigui eficient i
actuï de forma àgil i resolutiva.
Un cos de policia més proactiu i preventiu, combatiu amb la violència masclista des de la protecció integral de les
víctimes i punter quant a la utilització
de noves tecnologies al servei de la ciutadania -l’app de seguretat i el sistema de
vigilància que detecta vehicles d’interès
policial en són alguns exemples- són els
objectius que es marca el cos policial

local. Tot això serà possible amb una
plantilla dimensionada a les necessitats
actuals i als reptes de futur i de crei-

xement del municipi, així com amb un
rejoveniment de la plantilla amb la incorporació de nous agents.

DARRERES MESURES PER MILLORAR LA SEGURETAT

1
2
3

I nstal·lació de 8 noves càmeres lectores de matrícules a Mas Lluí, la Miranda, Ctra. Reial i Passeig de la Muntanya. (inversió, 30.000 euros). Control d’accés amb lector de matrícula al c. Dos de Maig.
 mpliació temporal d’agents al carrer, amb persones de suport provinents de la borsa de treball. Fan tasques específiques
A
de suport a l’entrada i sortida de les escoles donat l’increment d’accessos als centres a causa de la COVID-19.
 eforç del control i vigilància dels habitatges i locals buits per tal d’evitar les ocupacions. S’han fet controls conjunts
R
amb Mossos, i gràcies a aquesta pressió policial s’han evitat aquest any, 9 ocupacions.

TOTAL ACCIDENTS DE GENER
A AGOST DE 2019, 2020

Total accidents
2019

Total accidents
2020

FERITS DE GENER A AGOST
DE 2019, 2020

Ferits
2019

Ferits
2020

La davallada d’accidents i ferits
el 2020 ha estat a causa de la menor circulació
de vehicles durant el confinament.
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L’APP DE SEGURETAT CIUTADANA DE SANT JUST ÉS UNA EINA PIONERA
QUE OFEREIX UNA COMUNICACIÓ IMMEDIATA AMB LA POLICIA LOCAL
L’aplicació mòbil de seguretat ciutadana és una de les principals eines de les
quals disposa el veïnat per comunicar-se
de forma immediata i àgil amb el cos de
Policia Local. Aquesta aplicació permet
l’enviament de missatges d’emergència i trucades geolocalitzades,
així com l’enviament
d’incidències. L’aplicació també ofereix
un servei de marcació
ràpida dels números
de telèfon dels cossos de seguretat, de
les administracions
públiques i un número de telèfon d’informació a la dona. Com
a novetat, l’aplicació
permet instal·lar un accés directe a trucades d’emergència sense deixar rastre.
La nova funció pretén donar resposta a
casos de violència de gènere.
L’aplicació de seguretat ciutadana
forma part del programa de cooperació
interterritorial de Policies Locals de la
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xarxa de ciutats intel·ligents Europe in
your life.
Aquesta adequació del servei de Policia Local a les noves realitats i necessitats
del poble s’ha fet especialment palesa amb
la irrupció de la pandèmia i l’Estat d’Alarma. Al
llarg d’aquests mesos, el
servei ha esmerçat recursos i esforços per fer
complir les mesures de
seguretat, reforçar la
presència policial en
els carrers i donar suport en tot allò que ha
estat necessari. També
s’han incrementat els
controls conjunts amb
Mossos d’Esquadra. I tot
i l’elevat grau de compliment de les mesures relacionades amb
la COVID-19, entre març i setembre s’han
interposat 350 denúncies per no respectar la
normativa establerta. Paral·lelament, s’han
fet nombroses identificacions de persones,
de vehicles, inspeccions d’establiments i
indústries.

