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Policia de Proximitat 

 

Atès que de la mateixa manera que qualsevol altre servei que presta l’Administració local als 

seus administrats, la policia també ha d’evolucionar en la direcció de les necessitats de la 

comunitat i  adaptar-se per donar un servei adequat, útil i eficaç. 

Atès que la policia de proximitat té uns principis bàsics que determinen la seva forma de 

treballar, com ara apropar-se a la ciutadania amb més presència als diferents barris, enfortir la 

prevenció i conèixer la realitat dels problemes que preocupen els veïns i veïnes i les seves 

necessitats amb la finalitat de donar una resposta de qualitat, efectiva i sobretot preventiva, que 

permetrà actuar davant els problemes abans que aquests es produeixin. 

Atès que l’objectiu principal de la policia i la ciutadania treballant en equip és solucionar allò que 

més preocupa els veïns amb relació a la seva seguretat i convivència per tal d’identificar-ne les 

preocupacions i trobar les solucions més efectives. 

Atès que per tal d’aconseguir la confiança i col·laboració necessàries cal que desenvolupin 

habilitats relacionals tals com la capacitat de comunicar-se de manera eficient, desenvolupar la 

intel·ligència emocional i incorporar tècniques de mediació i negociació en la resolució de 

conflictes. 

Atès que, també, la proposta passa per continuar apostant per aquelles inversions socials i 

actuacions, en clau municipal, que comportin una disminució de les problemàtiques viscudes 

per la ciutadania de Premià de Mar. 

Per tot això el nostre grup aposta per un model de policia de proximitat com la millor manera 

d’abordar les problemàtiques que afecten els barris i la seva gent i construir seguretat, una 

policia que està al costat dels veïns i veïnes, dels comerciants, de les associacions i entitats, i que 

sovint és la primera a arribar a tot. Una policia que treballa de manera transversal amb la resta 

de serveis públics i amb els altres cossos de seguretat, de prevenció i d’emergències. 

És per tot això que el nostre grup municipal sol·licita l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Que l’Ajuntament de Premià de Mar generi la dotació pressupostària necessària per tal 

de dotar al cos de la Policia Local dels mitjans materials i personals necessaris per tal de tornar 

a restablir un grup de proximitat a la Policia Local que actuï de forma  integrada amb la resta 

d'àrees de govern municipal  i que tingui com a funció interlocutar amb el teixit social per tal de 

detectar i informar d'aquelles problemàtiques que per la seva complexitat requereixin d'una 

resposta unitària per part de l'administració municipal envers la ciutadania. 

SEGON. Que aquesta implementació no suposi en cap cas un detriment de la resta de serveis 

assignats a la Policia Local especialment en el referent a trànsit, seguretat ciutadana i 

emergències. 

TERCER.  Que l’Ajuntament de Premià de Mar proporcioni la formació necessària als membres 

del cos de la Policia Local enfortint, entre d’altres, els coneixements en mediació i negociació en 



la resolució de conflictes, violència masclista i delictes d’odi i discriminació, promovent si s’escau 

el desenvolupament dels protocols corresponents. 

QUART. Traslladar els presents acords als agents de la Policia Local, als representants dels 

treballadors de l’Ajuntament, a l’inspector dels Mossos d’Esquadra i a les associacions de veïns 

i veïnes de Premià de Mar. 

 


