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0. PRESENTACIONS 

Es proposa presentar el document amb textos (Alcaldessa, Regidor responsable de 

Seguretat Ciutadana o del Cap de la Policia Local). 

A continuació es relacionen idees a incorporar en els textos de les presentacions. 

Aquestes estan agrupades per tal de disposar d’elles de forma més senzilla: 

• Model de ciutat. 

• Govern municipal. 

• Model de seguretat. 

• Pla Director. 

Sobre el model de ciutat 

• Societat diversa, que garanteix els mateixos drets i oportunitats per a tothom 

i que promou la interculturalitat i el plurilingüisme com una riquesa tot 

configurant una societat cohesionada, inclusiva i solidària d’acord amb els 

valors republicans i drets humans. 

• Ciutat equilibrada socialment i territorialment. 

• Construir un nou model en què la convivència i la seguretat configurin un 

espai cívic el més lliure possible i que avanci cap a una societat cada vegada 

més justa. 

• Societat inclusiva i cohesionada que garanteixi els mateixos drets i 

oportunitats a tota la ciutadania.  

• Fomentar una mobilitat sostenible i coherent. 

• Consciència mediambiental. 

• Feminista i amb polítiques d’igualtat efectiva entre homes i dones. 

• Polítiques per a la diversitat afectiva, sexual i d’identitat de gènere. 

• Participació ciutadana. 

• Impuls de les centralitats de tots els barris. 

• Ciutat per les persones, més amable, més integradora, més participativa i 

més justa. 

• Model urbanístic de municipi al servei de les persones i de la cohesió social. 

• Municipi com espai de trobada, relació i integració d’una identitat comuna, 

construcció quotidiana de l’espai cívic. 

Sobre el govern municipal 

• Polítiques que ofereixen a les persones i que les posin per davant de tot. 

• Ètica, transparència, honestedat. 

• Evolució de la societat actual exigeix que les administracions s’adaptin i donin 

resposta.  
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Sobre el model de seguretat 

• Viure en un entorn de seguretat i convivència. 

• Compromís decidit de l’equip directiu municipal amb total implicació. 

Sobre el Pla Director 

• El PDPL és la compilació ordenada de les decisions estratègiques que la 

corporació impulsa en matèria de seguretat ciutadana. 

• El PDPL és la programació especialitzada i definitiva que té com a objectiu 

la millora de les condicions de seguretat de la ciutat mitjançant l’actualització 

de la seva PL aplicant l’eficiència durant el període 2021-2024. 

• Síntesis del Programa de seguretat de la candidatura. 

• Estratègia de l’equip de governació amb la Policia Local. 

• Pla mestre que dóna resposta a les expectatives de la població en matèria 

de seguretat ciutadana. 

• Recull decisions estratègiques de l’equip de govern en matèria de seguretat 

ciutadana aplicant-se durant un període determinat. 

• Objectius del PD: 

 Donar suport a la millora de la qualitat i l'ètica professional de la PL. 

 Projectar la proximitat del servei de PL cap a la ciutadania com filosofia 

de treball. 

 Eina per optimitzar l’efectivitat de l’activitat de la PL. 
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1. ENFOCAMENT 

1.1.  L’objectiu de la seguretat 

El concepte de seguretat ha tingut una evident evolució. Des del context urbà, s’ha 

associat històricament a la identificació i actuació davant del fet delictiu. Hem anat d’una 

concepció de seguretat establerta a la percebuda i integrada en el funcionament social, 

manifestant-se com un equilibri de convivència. 

Per tant, la seguretat en el municipi no s’ha d’entendre des d’una visió restrictiva, 

limitada a la funció de l’administració local i, per tant, a la Policia Local. 

L’objectiu clau és comprendre la seguretat com un bé públic, en constant construcció i 

compartida entre totes i tots. Un factor indispensable pel desenvolupament social. 

La consolidació de la seguretat és la garantia de la integritat i el respecte a les persones, 

a la seva llibertat, a la propietat, a la diferència social, al pensament i que siguin 

respectats els drets en l'ús de l’espai públic. 

Pel que fa a la policia, no entrarem en la seva definició, però sí que és matèria de valor 

recuperar les qüestions que defineixen l’activitat de la policia en una societat com la que 

correspon a la ciutat a la qual va dirigida aquest pla. 

En essència l’objectiu de la policia, com vertebrador de la deontologia policial, és garantir 

la convivència amb els ciutadans, formant part d’un sistema públic més ampli, protegint 

els seus drets, desterrant aquella definició que se sustentava en l’ús legítim de la força, 

que sí, és un instrument a aplicar en accions legitimades i proporcionals. Un instrument 

que pot ser significant, però únicament un instrument. 

Posem sobre la taula les següents consideracions que estan associades a l’ètica i la 

deontologia professional de la policia, de la que també fem referència en altres punts 

del pla: 

La discrecionalitat: la policia ha de conjugar la potestat discrecional d’interpretació i 

actuació amb el mandat constitucional de protegir els drets i llibertats. En aquest sentit, 

els dos grans principis en els quals es basa la potestat d’intervenció de la policia, la 

denominada potestat discrecional, són: 

A. El principi de legalitat: fa referència als fonaments legals que justifiquen la 

intervenció de la policia en determinades situacions. 

B. Principi d’oportunitat: fa referència a l’estat de necessitat real que justifica l’acció 

i els mitjans a utilitzar. 

L’enfocament social: vinculat a la gestió organitzativa, de la que parlem al llarg d’aquest 

document, ha de considerar conceptes i perspectives que participen en els 

plantejaments de la policia: 

• La productivitat operativa. 

• La subcultura policíaca. 

• La interacció i les relacions humanes. 

• El lideratge. 
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• La presa de decisions. 

• Les eficàcies i eficiències. 

El marc de la funció policial: l’especificació de la funció de policia es fa més definitòria 

amb el marc en el qual es desenvolupa, en aquest conjuga: 

• Els drets humans. 

• Les llibertats públiques. 

• Els sistemes de garanties. 

• El benestar social. 

El control de la policia: l’equilibri entre el poder que la societat diposita en la policia i el 

seu ús: 

• Policia amb poder, però sense ultrapassar-ho. 

• Policia eficaç, sense excés de zel. 

• Una força imparcial. 

• Sotmesa a un cert control assumit, la supervisió. 

1.2. Model de seguretat de la ciutat 

El model de ciutat es planifica amb la visió d’aquesta des de totes les perspectives  per 

identificar la diversitat que la compon. 

El model de ciutat integra un model de seguretat. En conseqüència, el nou model de 

seguretat a Sant Cugat es defineix com una part substancial del denominat «paisatge 

social», entès en el seu esdevenir i en la complexitat interrelacional que el conforma i 

que es completa de forma substancial amb la convivència, per construir un espai cívic i 

lliure, orientat cap una societat cada vegada més justa. 

La responsabilitat de la seguretat no és exclusiva de la intervenció policial. La seguretat 

integral en la qual participen tots els actors que conformen la societat, ha de permetre 

contemplar una vida a la ciutat més segura donant continuïtat al binomi seguretat-

convivència, que com hem assenyalat es fusiona. Així, la millor gestió de la convivència 

ens posiciona en un millor nivell de seguretat. 

La seguretat de la ciutat se sosté en el moment en el qual es comprova que les persones 

que estan en ella conviuen i circulen amb llibertat i sense por de que les seves 

diferències legítimes no són afectades. 

El model policial es sustenta en el treball de govern preventiu, cooperatiu, transparent i 

de proximitat, amb una orientació a la resolució del conflicte i en la resolució de la 

incidència. 

El model de seguretat de la ciutat proposa la consolidació de la participació activa de la 

ciutadania en el funcionament de l’administració municipal. Per això, els procediments 

participatius com una Carta de Serveis pròpia o altres mitjans ajuden a aquesta 

consolidació de manera que la ciutadania juga un paper proactiu en el manteniment de 

la seva seguretat, col·laborant amb el paper de la policia. 
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En aquesta línia, el model es fonamenta en la responsabilitat de cadascuna de les 

persones que formen part de l’organització policial i de la responsabilitat de les 

ciutadanes i ciutadans en mantenir aquest equilibri. 

Aquest model ha de fer compatible el dret a viure amb seguretat i el dret a la llibertat. 

En aquest equilibri de seguretat i llibertat, la vida ciutadana es mantindrà en un context 

de convivència pacífica, que permeti la resolució del conflicte, de forma majoritària amb 

la mediació, deixant la restricció o la coacció en casos d’estricta necessitat. 

El binomi llibertat i seguretat per conduir a la convivència comporta conseqüentment un 

treball constant en la reducció de les desigualtats. Així, entenem dos eixos que s’estenen 

a altres àmbits, com per exemple: 

• La despesa municipal en matèria social és també una inversió en seguretat. 

• El model de seguretat a aplicar comporta un treball transversal en l’actuació 

de tots els serveis municipals. 

Amb tot això hem de concloure que el concepte de seguretat s'entén com a sinònim de 

convivència. 

En el model de seguretat, la Policia Local té la màxima legitimitat perquè té la capacitat 

de donar resposta a la demanda social i de resoldre els problemes de la ciutadania. 

Al llarg dels continguts d’aquests punts anem remarcant que el model de policia és 

necessàriament congruent amb el model de seguretat, perquè és derivat d’ell i aquest 

és un treball de constant actualització. L’existència del present Pla Director està orientat 

en aquesta línia. 

1.3.  Programa de seguretat ciutadana 

El model de policia com a servei públic es fonamenta en una feina orientada a una 

societat més justa, en la qual es desenvolupen els drets i llibertats amb les garanties 

necessàries perquè la seva activitat es faci en les millors condicions de convivència. 

La ciutat inclusiva té una societat plural i diversa, per tant necessita que la seguretat 

abasti la totalitat de la ciutadania. Sense excepcionalitat ni preferència en el ciutadà 

tipus, autòcton, d'una classe social determinada, que «aparentment» no genera 

incidència. El model de seguretat per a la ciutat s'enfoca també a les persones 

vulnerables, a les minories, a aquelles que no disposen de recursos. 

La Policia Local està legitimada per respondre amb solvència als requeriments socials 

de la comunitat, essent respectuosa amb l’heterogeneïtat i la pluralitat social. En el seu 

perfil definidor, garanteix la seguretat física i patrimonial de la ciutat, protegint a totes les 

persones i els drets com el de medi ambient o la mobilitat sostenible. Perquè un factor 

important a la feina policial recau en la deontologia professional de cada un dels 

components de la Policia Local, que es la seva activitat de servei públic.   

Així inclou també que la política de seguretat ciutadana ha de fer front a les 

discriminacions en certs col·lectius. És una policia compromesa, especialitzada en 

casos de violència de gènere, LGTB-fòbia, racisme o delictes d’odi. Una policia que 

defensa el medi ambient, és a dir, una policia verda que està capacitada per atendre 

casos de maltractament animal. 
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És important reiterar que es tracta del desplegament d’una cultura de la seguretat capaç 

de fer que treballin de la mà, seguretat ciutadana i Benestar Social, donant prioritat a la 

prevenció i anticipació davant del correctiu. 

En síntesis, l’objectiu del Pla Director és la implantació d’un model de Policia Local que: 

• Estigui a prop de la ciutadania. 

• Sigui coneixedor de les dificultats. 

• Tingui capacitat de suport per la resolució dels conflictes. 

Per tant, la pedra angular és la proximitat entesa com una filosofia embeguda en la forma 

de treballar de la Policia Local, que ha de permetre incorporar en la comesa operativa: 

• Una concepció proactiva. 

• Una implicació professional que: 

 Evidencia una voluntat de servei. 

 Mostra interès pel problema. 

 Permet una capacitat preventiva. 

 Manté un coneixement i visibilitat del conflicte. 

• Des de la població es possibilitarà l’aflorament de: 

 Un sentiment de confiança. 

 La canalització de la col·laboració. 

 L’orientació cap a la mediació. 

Finalment, cal remarcar que la confiança de la població en la policia estarà estretament 

vinculada a l’actitud i al comportament d’aquesta amb la població. 

1.4.  Missió, Visió i Valors 

Presentem aquest punt com un exercici de definició de la Policia Local des del vessant 

doctrinal, per tal de dotar i significar el que s’ha exposat en el punt anterior. També 

haurem de recordar, inicialment, que és el govern municipal qui estableix criteris en la 

seva planificació estratègica. 

Aquesta direcció estratègica serà el procés mitjançant el qual les funcions d’anàlisi, 

planificació, organització, execució i control s’enfoca en la consecució d’una posició 

favorable i sostenible en el temps. Tot assumint les limitacions dels recursos i capacitats 

de l’entitat. 

En les seves línies mestres, es defineixen les decisions que han de permetre acomplir 

les expectatives de treball durant el període fins al 2023 i donar resultats a les 

expectatives de la ciutadania. Considerant una característica fonamental d’aquest 

projecte de pla, 

L’ADAPTACIÓ DINÀMICA 

En aquest sentit, valorarem prèviament que la societat per concepte està dominada per 

un canvi constant i, conseqüentment la gestió municipal està immersa en un esforç 
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d’actualització permanent, en definitiva, en una capacitat d’adaptabilitat activa. 

L’enfocament s’orienta cap a: 

LES NECESSITATS DE LA POBLACIÓ 

Això és important perquè la planificació estratègica ha de saber en tot moment quins 

són els interessos i les necessitats de les ciutadanes i ciutadans. 

L’estratègia de treball s’estableix, per tant, com el procés mitjançant el qual les funcions 

d’anàlisi, planificació, organització, execució i control de la gestió municipal sigui 

competitiva, eficient i sostenible en el temps. 

Els seus continguts estaran enquadrats en el model que s’estableix a partir de la missió, 

la visió i els valors de l’organització municipal i que es presenta en el punt immediat amb 

una expressió transcendent: 

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DE LA POLICIA LOCAL 

Per determinar els continguts, direm que la missió és l’expressió dels objectius 

específics per aconseguir els resultats establerts. La visió és l’orientació cap a on va 

l’organització municipal i és necessari dirigir-la. 

Aquest recorregut es projectarà i es materialitzarà finalment en un conjunt d’actuacions 

que en el nostre Pla Director es recolliran d’entre d’altres en els plans d’acció. 

És molt saludable, diríem que és necessari per tenir una planificació  sòlida, que la 

Policia Local com organització, disposi d’una descripció de la missió, la visió i tingui 

definits els valors de forma clara, compartida i comunicada a totes i tots. Aquests 

conceptes, coherents entre si, seran els eixos vertebradors a partir dels quals es 

desenvolupa la seva activitat.  

Missió 

En pura definició és la raó d’existir de l’organització, és el motiu de l’existència de la 

Policia Local. S’expressa de forma clara, concisa i per sobre dels objectius. Ha de ser 

coneguda per totes i tots. Proposem que podria quedar redactada com: 

 

EN EL MARC QUE LI CONFEREIX L’ORDENAMENT JURÍDIC, AIXÍ COM PER 

DELEGACIÓ DE L’ALCALDIA, EN SER REFERENT EN L’ÀMBIT DE LA POLICIA 

LOCAL, TREBALLANT PER QUÈ SANT CUGAT DEL VALLÈS SIGUI UNA CIUTAT 

DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT, QUE AVANCI PER SER UNA SOCIETAT MÉS 

JUSTA. 

Visió 

És la declaració del que es vol de la realitat futura, desitjable i abastable. És el 

pensament de què serà i a on anirà l’organització. És l’expressió del camí per orientar a 

l’organització en el seu recorregut a llarg termini, per donar resposta permanent a la 

seva funció. És l’aspiració motivadora, el sentit, l’orientació, i conceptualment està 

relacionada amb la missió. És una declaració del que es vol. També és una expressió 

clara, senzilla i coneguda per totes i tots. Proposem que podria quedar redactada com: 
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LA VISIÓ ÉS MANTENIR L’EXCEL·LÈNCIA AMB UN SERVEI PERMANENT I 

PROPER PER A TOTA LA CIUTADANIA, IDENTIFICAT AMB LES SEVES 

NECESSITATS, AMB CAPACITAT DE DETECCIÓ DE LES DESIGUALTATS I DE 

DONAR RESPOSTA ESPECIALITZADA I ACTUALITZADA EN DEFENSA DELS 

DRETS I LES LLIBERTATS DE LES PERSONES, LA PROTECCIÓ DEL MEDI 

AMBIENT I ELS ANIMALS.  

Valors 

Són els principis bàsics, intangibles i fonamentals a observar pels membres de 

l’organització per tal d’assolir la seva missió. Són els conceptes acceptats i compartits 

per tots, definint-se en una homogeneïtat cultural. En tot cas, són referències 

conceptuals que orienten i descriuen el comportament del personal i determinen totes 

les seves relacions. Proposem que podria quedar redactada com: 

 

EN EL COMPLIMENT DE LES SEVES FUNCIONS I EN EL MARC DE LA LLEI, AMB 

LA IDENTIFICACIÓ DELS FACTORS QUE AFAVOREIXEN EL CONFLICTE, LES 

DESIGUALTATS, AMB L’ACTUACIÓ PROACTIVA, PREVENTIVA, I DISCRETA. 

ELS VALORS DE LA POLICIA LOCAL SERAN SEMPRE DE: 

- RESPECTE 

- CONFIANÇA 

- IGUALTAT 

- TRANSPARÈNCIA 

- EFICIÈNCIA 

La disponibilitat per a la Policia Local de la definició clara d’aquests conceptes, és útil i 

important per incorporar-la als documents, plans i projeccions en els quals sigui precisa 

una identificació clara de l’organització. En el propi Pla Director tenim exemples com la 

Carta de Serveis de la Policia Local o el Manual de Bones Pràctiques. A més, és 

clarament aconsellable en altres activitats internes o externes, com el manual d’acollida 

a les noves incorporacions de personal o en les presentacions externes de la policia. 

1.5. Activitat i funcions de la Policia Local 

Les funcions de la policia en general es podrien dividir en dos grans grups: 

• Les funcions universals, tenen en la vigilància, la protecció, la prevenció i 

l’assistència les activitats més significatives. 

• Les funcions específiques, són la investigació, el medi ambient, l’assistència 

als col·lectius de risc, l’assistència a emergències, la intervenció en conflictes 

o la mediació. 

Una altra ordenació de l’activitat de la policia seria la dels àmbits d’interrelació evident i 

que ens dona les pistes definitives de la versatilitat del servei: 

• Funcional, referida a la competència policial. 

• Material, referida amb les formes d’aplicació dels recursos emprats. 

• Espacial, referida al territori d’actuació. 

• Temporal, referida al temps d’actuació. 
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L’informe anual 2019 de les Policies Locals de Catalunya, editat per la Direcció General 

d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, 

ens informa sobre els àmbits d’activitat de les policies locals. En ell s’agrupen en sis 

denominacions els serveis que realitza, en aquest cas, a l’any analitzat: 

• Trànsit. Suposa la primera activitat en nombre de serveis. Poden ser serveis 

d’ofici a requeriments, serveis planificats, controls, denúncies, actuacions en 

accidents... 

• Seguretat ciutadana. Són actuacions a requeriment o no del ciutadà, 

planificades o no. 

• Administratiu. Correspon a les actuacions de denúncies o actes 

d’ordenances municipals, col·laboracions amb altres administracions, 

inspeccions, expedients de vehicles abandonats... 

• Assistencial. Serveis a requeriment del ciutadà o d’ofici. 

• Judicial. De suport a jutjats i fiscalia, notificacions i citacions. 

• Altres. Actuacions de suport a l’ajuntament amb temes relacionats amb 

informació, anomalies i incidències a la via pública, medi ambient, 

proximitat... 

A la vista de la projecció del nostre pla de treball podem convenir els àmbits en els quals 

s’agrupa la gestió de la Policia Local, són cinc: 

• Policia de seguretat. 

• Policia de circulació. 

• Policia de proximitat. 

• Policia administrativa. 

• Atenció a la ciutadania. 

El marc normatiu d’aquesta policia en els àmbits competencials exclusius i compartits, 

regulen la seva activitat i és el següent: 

• Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

(«BOE» 63, de 14-3-1986.) 

• Ley 16/1991, de 10 de julio, de las Policías Locales. 

• Ley 4/2003, de 7 de abril, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública 

de Cataluña. 

• Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial (BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015). 

• Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación (consolidado a 01 10 2015). 

• Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. (BOE núm. 95, de 21 de abril) 

• Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos. (BOE nº 22, de 26 de enero de 1999; 

corrección de errores en BOE nº 38, de 13 de febrero de 1999) 
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• Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Conductores (consolidado a 31 12 2015). 

• Ordenances i reglaments municipals. 

• Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña. 

És important ressaltar de forma sintètica els principis bàsics d’actuació i les funcions de 

la Policia Local que es relacionen als articles del 10 al 12 de la Llei 16/1991, de 10 de 

juliol, de les Policies Locals de Catalunya. És la part més substancial del marc 

competencial. 

A continuació fem èmfasi en aquelles que tindran significació en els plans d’acció que 

veurem més endavant. 

En l’article 10 indica que els policies locals: 

• Exerciran les seves funcions amb absolut respecte a l’ordenament jurídic, 

neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense discriminació per 

raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o 

circumstància personal o social. 

• Actuaran amb integritat i dignitat, abstenint-se de participar en acte de 

corrupció i oposant-se amb fermesa. 

Pel que fa a les relacions amb la comunitat, els policies locals: 

• Impediran qualsevol pràctica abusiva, arbitraria o discriminatòria. 

• Auxiliaran i protegiran a la ciutadania. 

• Actuaran per evitar un dany, regint-se pels principis de congruència, 

oportunitat i proporcionalitat. 

• Utilitzaran les armes solament en cas que existeixi un risc greu. 

En el detall de les funcions de la Policia Local: 

• Protegiran a les autoritats de la Corporació Local, custodiaran els edificis i 

instal·lacions municipals i vigilaran els espais públics. 

• Ordenaran i dirigiran el trànsit en el nucli urbà i instruiran atestats per 

accidents de circulació. Garantiran la seguretat viària en el municipi. 

• Exerciran com policia administrativa, en compliment de normativa municipal. 

• Exerciran com policia judicial a requeriment de les autoritats judicials que ho 

demanin. 

• Col·laboraran a requeriment en la protecció de manifestacions i 

concentracions de persones. 

• Cooperaran a requeriment en la resolució de conflictes privats. 

• Vetllaran per l’acompliment de la normativa de medi ambient i de protecció 

de l’entorn. 

• Auxiliaran en emergències participant en els plans de protecció civil. 
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Si bé poden estar ressenyades en anteriors epígrafs, en les funcions de la Policia Local 

hi ha uns eixos de desenvolupament especialment significatius per les seves 

singularitats per la projecció del servei policial: 

• L’atenció a la població en matèria d’emergències. 

• La prevenció de l’exclusió i l’assistència social. 

• El maltractament a la dona. 

• El frau administratiu. 

• L’educació en la conservació del medi ambient. 

• La coordinació amb altres institucions i associacions per la millora de la 

convivència. 
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2. EINES DE TREBALL PER A UN DIAGNÒSTIC 

2.1.  Estudi de la situació 

Denominen l'anàlisi situacional al conjunt d’eines que ens poden permetre observar i 

avaluar les dificultats i les oportunitats, per actuar de manera eficient, d’acord amb els 

criteris i/o als plans que s’estableixin per a la Policia Local, des de les posicions 

directives, o des de les mateixes posicions operatives. S’observarà que aquestes eines 

es poden interrelacionar en els seus propòsits i continguts. En tot cas, l’objectiu final en 

el seu conjunt és incorporar la informació més pertinent sobre la Policia Local. Per fer-

ho efectiu es tracta de realitzar un recorregut intern per l’organització policial, així com 

disposar de la quantitat més gran de perspectives externes possibles per fer una 

valoració tan objectiva com es pugui. 

Per una viabilitat efectiva d’aquest examen, hem d’incorporar en aquest punt del Pla 

Director els procediments d’anàlisi de risc intern i la metodologia de coneixement i 

explotació de la informació de l’espai de treball, mitjançant els mapes com a fonts 

dinàmiques d’informació del territori. 

La feina de definir, classificar, descompondre, jerarquitzar i ponderar la informació 

recollida, ja siguin riscos, dificultats, errors o oportunitats, ens han de permetre actuar, 

com hem comentat en el paràgraf anterior, amb una projecció permanent, que ha de 

transcendir la programació d’aquest Pla Director. 

En aquest sentit, un exercici de projecció de la informació és la disposició de plans 

d’accions que se centralitzen recollint-se en el punt tercer d’aquest document. 

Per recuperar el punt de sortida en l’estudi de l’organització policial es mostra a 

continuació un gràfic, amb un mètode de treball que ha de permetre la identificació de 

la situació de l’organització, coneixent el seu desplegament, aprofundint en l’activitat i 

recollint la resposta interna i externa. 

El recorregut té 2 passos fonamentals que són: 

A. L’anàlisi de l’estratègia de gestió que es realitza. 

B. La proposta de gestió. 

Al  llarg del punt es mostren diverses eines que poden ajudar a desenvolupar i 

complementar aquest recorregut. 
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Il·lustració 1 - Estratègia i proposta de gestió 
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2.1.1.  Informació interna 

En aquest apartat presentarem formes efectives per disposar de la informació pertinent 

per conèixer la Policia Local des d’una perspectiva interna. Existeix una diversitat d’eines 

vàlides com les auditories. En el nostre cas plantegem mètodes de captació i tractament 

de la informació pertinent, orientades a enriquir el coneixement de la nostra institució i 

per millorar el procés de presa de decisions, per produir qualitat que ajudi a optimitzar 

el rendiment i la reputació. L’objectiu final és el d’assolir l’excel·lència en el servei.    

L’estratègia es determina per conèixer l’organització, identificar les oportunitats de 

millora i d’orientar-la en la seva reestructuració cap a la gestió de qualitat. 

Les eines que en principi ressenyem recollirien la informació inicialment de manera 

interna i externa i serien: 

• El coneixement del clima intern com a focus generador d’una consciència 

objectiva del coneixement que la Policia Local té de sí mateixa, a través de 

l’enquesta i, en especial, amb un tractament i explotació eficaç dels resultats 

obtinguts. 

• Un anàlisi més focalitzat cap a la identificació de les debilitats, amenaces, 

fortaleses i oportunitats (DAFO) de la Policia Local sempre com 

organització. Sempre ha de permetre identificar i situar el coneixement per 

orientar-lo cap a objectius definits. Posteriorment aquesta informació haurà 

de ser tractada. 

• El model EFQM, es tracta de l’acrònim d’European Foundation for Quality 

Management. És una eina de treball que una vegada contractada i 

implantada com exercici ajuda a abordar la transformació de l’organització 

des del punt de vista de la gestió. Està configurada per aconseguir una millora 

significativa en el seu rendiment. 

• La identificació dels grups d’interès que, objectivament, són en gran manera 

els interlocutors fixos o variables rellevants en l’univers relacional de la Policia 

Local. La identificació, el coneixement i els propis interessos d’aquests grups 

donen pistes immillorables per a la gestió reputacional de la Policia Local. 

• La font d’informació que facilita l’Ajuntament mitjançant l’Observatori 

Sociològic és interessant, però aquesta s’haurà de tractar de forma conjunta 

amb altres fonts.   

Enquesta interna 

Per aconseguir disposar de la màxima informació, que donarà l’estudi de l’estat de la 

situació organitzativa, operativa i laboral de la Policia Local es proposa realitzar el que 

es denominaria una enquesta de clima intern. Una enquesta voluntària i anònima, que 

s’ofereixi a tots els membres de l’organització policial, responsables del cos, 

comandaments i totalitat d’efectius. Així es coneixerà, d’entre altres qüestions, aquelles 

que resulten a vegades no visibles en primera instància, com els graus de satisfacció i 

motivació dels components del cos. 
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Aquests exercicis han de fer-se amb un enfocament i uns continguts de la consulta ben 

preparats. Amb els resultats es poden mesurar qüestions com: 

• Sentit de pertinença. 

• Lideratges. 

• Percepcions de compensacions i reconeixements. 

• Opinions sobre l’organització. 

• Oportunitats de desenvolupament. 

• Relacions entre companys. 

• Condicions de treball. 

Es mostra a continuació un esquema amb alguns continguts que poden ser d’interès 

d’un model d’enquesta interna a la Policia Local. Les consultes estan agrupades per 

temes i poden ser de respostes obertes o tancades. En la mostra no hi ha escales 

mètriques o textuals ni tampoc es defineixen les possibles respostes: 

Preguntes referides a la definició de la PL 

- Definir la missió, la visió i enumerar els valors de la Policia Local. 

- Això es comunica internament o externament? 

Preguntes referides al funcionament de l’organització de la PL 

- Existeix una guia o mapa de processos de treball? 

- S’apliquen de forma homogènia els processos de treball? 

- Quines són les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les oportunitats de la 
Policia Local com organització? 

- Es trasllada de forma clara les ordres de servei? 

- Existeixen indicadors de funcionament del servei? 

- Hi ha oportunitats  d’avaluació i millora de l’organització del treball? 

- Existeixen o s’apliquen plans de formació de forma homogènia? 

- Existeixen altres tipus de promoció del personal? 

- Es defineix clarament l’assignació d’objectius? 

- Existeix una planificació clara de l’activitat?  

- Es gestionen de forma efectiva les queixes i suggeriments? 

- S’avaluen els aspectes clau en la prestació del servei a la ciutadania? (temps 
de tramitació i resposta)   

Preguntes referides als recursos 

- Es considera que s’assignen els recursos materials necessaris en 
consonància amb la planificació del treball? 

- S’apliquen els canals de comunicació? 

- Les instal·lacions policials són adequades? 

- Es promou l’ús de noves tecnologies? 

Preguntes referides a l’activitat professional 

- Hi ha confiança en la direcció? 

- Es coneix el grau de motivació del personal? 
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- S’apliquen mitjans per generar motivació? 

- Hi ha reconeixement de l’esforç? 

- Es valoren els èxits? 

- S’avalua la feina realitzada? 

- Es potencien les capacitats personals? 

- Existeixen eines per la captació de la percepció del servei? 

- S’avalua el grau de compliment. 

- Grau de l’absentisme. 

- Quina és la percepció de la imatge de la PL. 

- Podries relacionar els grups d’interès envers la Policia Local?  

Explotació de l’enquesta  

Existeixen models d’enquesta i eines per fer les explotacions dels resultats, si bé l’anàlisi 

de cadascuna de les respostes pot resultar interessant. En tot cas, per fer un anàlisi del 

clima laboral és important mesurar d’entre altres qüestions:  

• La participació. 

• El grau de satisfacció i la implicació professional. 

• Les expectatives professionals. 

• La detecció de conflictes. 

• Les condicions de treball. 

• Les oportunitats de millora. 

Les activitats a realitzar una vegada s’obtinguin els resultats de l’enquesta poden ser: 

• Enumeració i conclusions sintetitzades de l’explotació de l’enquesta. 

• Definició de respostes amb la corresponent planificació i realització d’activitat de 

millora o reconducció. Per exemple, en relació amb l’activitat formativa: 

1) Identificació de les deficiències i trasllats als òrgans responsables. 

2) Promoció de la formació continua i l’autoformació. 

3) Promoció de la formació especialitzada. 

4) Avaluació de la formació segons el grau d’aprenentatge assolit. 

5) Mesurament de la repercussió en el desenvolupament del treball.  

Fent un exercici d’asèpsia amb la distància en el temps, mostrem un exemple de 

resultats obtinguts d’enquestes internes al passat (any 1991), realitzats a altres cossos 

policials. No deixen de ser interessants per ser didàctics per les organitzacions en 

general. Mostrem aquí alguns d’aquests resultats: 

• S’identifica deficiència en la comunicació i en la transmissió d’ordres entre 

unitats, serveis i grups.  

• La cohesió desigual entre els grups de treball, produeix dificultats en l’activitat 

operativa. 

• Hi ha una percepció d’estar sotmesos a un gran control en la seva activitat 

operativa. 

• Una visió de projecte i la implicació a vegades es veu afectada. 
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• La diferent percepció del reconeixement, suport i confiança.  

Anàlisi DAFO 

Com sabem, DAFO és l’acrònim del buidatge centralitzat de les debilitats, amenaces, 

fortaleses i oportunitats d’una empresa per exemple. En definitiva, l’essència de l’eina. 

És un estudi introspectiu que permet en el nostre cas a la direcció policial analitzar-la en 

profunditat, per focalitzar després en els punts d’aquelles qüestions que siguin 

rellevants. Si bé està inscrita en el present treball d’informació interna, veurem que pot 

tenir una projecció també externa en la captació de la informació. Resultarà eficaç definir 

o corregir l’estratègia directiva, així com descobrir i descriure la situació actual de 

l’organització. Serà molt útil en la projecció d’impulsos com el present Pla Director.  

En conjunt, la composició de l’eina agrupa per identificació les característiques de 

l’organització que veiem a continuació. El resultat de l’aplicació d’aquest mètode permet 

visibilitzar clarament els resultats. 

• Les que corresponen a l’origen intern: 

 Debilitats: com a punts negatius, seria tot allò que s’identifica de forma 

desfavorable davant de les ciutadanes i ciutadans. Són les carències 

o limitacions. 

 Fortaleses: com a punts positius, serien les característiques de 

l’organització que la fan distintiva i singular. Són les habilitats o 

capacitats. 

• Les que són d’origen extern: 

 Amenaces: com a punts negatius, seria tot allò que pot dificultar o fer 

perillar la viabilitat dels projectes o la qualitat o reputació de 

l’organització. Són els anomenats factors desfavorables. 

 Oportunitats: com a punts positius, seran aquelles que s’hauran de 

tenir en consideració per un creixement, l’èxit en nous projectes o 

processos operatius, o que permetin millorar la imatge de 

l’organització. Són els anomenats factors favorables. 

Per aconseguir la informació necessària per omplir el quadre que a continuació es 

mostra, es podria: 

I. Fer una consulta a una mostra ben representativa o a tots els membres de 

l’organització, responsables externs del cos, comandaments i efectius. També 

els components dels serveis municipals vinculats de forma directa a la Policia 

Local, així com aquells serveis que per la seva feina hagin de tenir un 

coneixement important del cos policial. 

II. Si bé hem considerat que es tracta d’una informació recollida des d’una 

perspectiva interna, per aconseguir una informació més complerta es podria fer 

una enquesta a una mostra de la població, tan representativa com sigui  possible. 

III. Una vegada recollida la informació es realitza una explotació dels resultats 

obtinguts, enquadrant-los en els punts corresponents i ponderant-los 

proporcionalment als seus continguts i als valors assignats. 
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L’enquesta interna o l’Observatori Sociològic podrien ser bones eines per recollir 

aquesta informació.  

Una vegada obtinguda la informació, la direcció de l’organització pot disposar dels 

continguts precisos per afrontar els canvis o projectes amb un coneixement major, 

incorporant i ajustant les propostes que detalla l’eina. El que resulta evident és la 

proposició d’orientació o canvis com, per exemple, la millora d’imatge o la reconducció 

en la resposta a les necessitats de la població. 

És important aprofundir en l’estudi dels resultats d’aquest anàlisi, per aprofitar i potenciar 

les fortaleses detectades i superar o corregir les debilitats trobades. 

Mostrem un model genèric de concentració de la informació rebuda. Una vegada 

recollida es pot agrupar conceptualment i/o aplicar diferents graus, que poden ajudar a 

definir les orientacions necessàries en la seva solució o enfortiment, segons calgui. 

Poden ser: 

• Importància. 

• Intensitat. 

• Repercussió. 

• Capacitat de resolució. 

• Dependència. 

• Mesures de potenciació. 

• D’altres. 

 

 

Il·lustració 2 - Matriu DAFO 
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El model EFQM 

El Model EFQM (European Foundation for Quality Management), tal i com s’expressa 

en la seva definició inicial, ajuda a abordar la transformació des del punt de vista de la 

gestió, per aconseguir l'èxit i millorar significativament el rendiment de la organització. 

Està reconegut a mundialment i hi ha una actualització d’aquesta eina de treball 

denominada Model EFQM 2020.  

Permet contemplar l'organització en el seu conjunt, adoptar una perspectiva holística o 

global i apreciar que és un sistema complex però que, alhora, és un sistema organitzat. 

El Model EFQM millora significativament el rendiment de l’organització, mesura on es 

troba en el camí de crear valor sostenible, identificant i comprenent les escletxes per 

trobar solucions. Aquest model ja s’ha utilitzat adaptat a l’administració pública. 

Té una senzilla aplicació construïda amb 3 blocs de treball i que respon a 3 qüestions: 

• La direcció, (per què) que correspon al propòsit de l’organització i l’estratègia 

dissenyada.  

• L’execució, (com) la metodologia que utilitza. 

• Els resultats, (què) quins són els èxits i que es vol aconseguir en el futur. 

Mostrem a continuació un esquema més desenvolupat que ho representa: 

 

Il·lustració 3 - Esquema desenvolupament Model EFQM 
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2.1.2.  Informació externa 

La percepció de la seguretat 

Quasi com a pròleg d’aquest apartat recordem que la seguretat ciutadana té dues 

dimensions, l’objectiva i la subjectiva. Si bé l’objectiva és quantificable, la subjectiva es 

basa en la percepció. Els factors que incideixen especialment en la percepció de la 

seguretat serien: 

• El grau de conciliació dels espais públics compartits, les molèsties que poden 

produir-se entre veïns, etc. 

• La qualitat dels serveis urbans i de l’entorn amb el seu estat, el vandalisme i la 

brutícia. 

• El nivell de les relacions socials i la convivència entre les persones. 

• La visibilitat de l’exclusió social, la vulnerabilitat de persones i la pobresa. 

• L’existència de fets delictius. 

• L’existència de llocs d’atracció delictiva. 

Grups d’interès  

Una altra font de coneixement des de la perspectiva externa és la dels grups d’interès, 

els anomenats stakeholders. Aquest concepte expressa la identificació de tots els grups 

i entitats, individus vinculats o relacionats amb la funció de la Policia Local. 

Els grups d’interès són aquells que tenen objectius propis amb una consecució o 

repercussió vinculada al funcionament de la Policia Local. És a dir, que els seus propis 

objectius poden produir, en graus diferents, alteracions als objectius de l’organització 

policial, a la seva reputació o fins i tot, en la seva funció. 

És molt interessant posar en evidència aquesta «llista», perquè dona una idea  clara de 

la dimensió de l’activitat de l’organització. Inclou grups d’interès públic, grups de protesta 

o reivindicatius, entitats oficials, periodistes, associacions de comerç, veïnals,  sindicats, 

i d’altres, així com grups d’interès privat com les famílies dels components de la policia. 

És a dir, qualsevol grup respecte del qual l’organització policial és dependent, pot estar 

vinculada o les seves decisions o opinions poden tenir incidència en la Policia Local, 

imatge, resposta, etc. 

Hi ha variables que defineixen o varien els propòsits dels “grups d’interès”, poden ser el 

temps, l’espai, els diners, la reputació, i d’altres. Un exemple ben clarificador i 

fonamental en l’anàlisi dels grups d’interès és la incorporació de la variable “temps”. En 

situacions de crisi o de tensió poden significar-se grups d’interès amb molta pressió, 

produint situacions de demanda d’informació o de resposta que pot condicionar l’activitat 

policial. 

Una part significativa dels grups d’interès pot estar integrada o relacionar-se directament 

també amb els sistemes de gestió del municipi. Estan compostes per diferents persones 

i, com hem dit, tenen els seus propis objectius. Sovint entre ells sorgeix el conflicte 

perquè no tenen les metes necessàriament compatibles. Per això, és important analitzar 

els seus objectius, la seva determinació, els possibles conflictes d’interessos i, 

conseqüentment, la forma de solucionar les diferències. 

La característica essencial podria ser que la importància d’un grup d’interès la determina 

la projecció i les conseqüències de les seves decisions i l’impacte en l’organització. 
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Hi ha tres factors que determinen la importància dels grups d’interès: 

• El seu poder: per exemple poden ser líders d’opinió, pertànyer a l’àmbit polític, 

directiu, empresaris, o la capacitat de modificar opinions davant la ciutadania. 

• La seva legitimitat: un exemple clar pot ser les administracions públiques i els 

serveis sanitaris. 

• La seva urgència: que s’evidencia en situacions de crisi, perquè poden ser 

generadors de demanda d’informació (pressió), premsa o els familiars. 

Observatori sociològic 

Una font d’informació consolidada és la que fa l’Ajuntament de Sant Cugat amb 

l’Observatori Sociològic. És important l’explotació estadística de la informació qualitativa 

i quantitativa, però no és menys important aquells temes que poden relacionar-se directa 

o indirectament amb la seguretat. Comprovar que la seguretat ciutadana és un dels 

temes que més preocupen resulta ser una constant en les consultes a la ciutadania en 

general. 

Així mateix, la policia és habitualment el servei municipal amb una major visibilitat i per 

tant, concita interès. 

Una bona explotació d’aquesta font, amb un augment dels continguts sobre seguretat 

en aquesta consulta periòdica, segurament podria millorar la informació sobre la 

seguretat ciutadana i en especial sobre els nivells de convivència i de gestió del conflicte 

que realitza el servei policial. Existeixen diverses eines per conèixer la percepció de la 

seguretat. 

Un examen situacional des de la perspectiva ciutadana, essent des de perspectives tan 

ortodoxes com sigui possible, permet un anàlisi introspectiu. En aquest sentit, es 

proposa augmentar aquest esforç de captació de la informació amb objectius que 

podrien resumir-se en: 

• Què pensa la ciutadania sobre la seguretat a la ciutat. 

• Què pensa la ciutadania sobre la seva Policia Local. 

• Quines fortaleses i debilitats són les que existeixen. 

Per aconseguir-ho la consulta es podria ampliar mitjançant les següents qüestions: 

• Imatge general de la Policia Local. 

• Coneixement dels serveis que realitza. 

• Característiques de la prestació dels serveis que realitza. 

• Grau de confiança dels ciutadans. 

• Percepció de l’actitud general, tracte i amabilitat de la policia. 

• Qualitat de la informació que facilita. 

• Accessibilitat, flexibilitat horària dels serveis d’atenció al ciutadà. 

• Estat de les instal·lacions policials, neteja... 

• Grau de compliment dels serveis que realitza. 

• Resposta a les queixes i suggeriments. 

• Comprensió de les necessitats de la ciutadania. 

• Percepció de l’absentisme laboral. 
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• Grau de professionalitat, rapidesa en el servei. Eficiència. 

• Equitat en la prestació del servei. 

• Fiabilitat i eficàcia. 

• Valoració dels costos dels serveis. 

2.2.  Gestió del risc 

Es presenta una proposta de gestió del risc per aplicar a la Policia Local com 

organització, és a dir, tractarem els riscos com organisme amb entitat pròpia, no referint 

els riscos inherents a la professió policial, ni els anomenats riscos laborals. 

És una guia senzilla i àgil que permet, en el moment d’incorporar-se en l’equip de treball, 

identificar d’una manera eficient els riscos als quals està exposada l’organització. 

Conceptes 

Si bé el concepte de risc es pot interpretar de maneres diferents en funció de l’entorn en 

el qual es troba vinculat, en la dimensió de seguretat prenem les definicions 

proporcionades pels diccionaris Merriam-Webster i l’Oxford English Dictionary: 

“Possibilitat de pèrdua o lesió”, “Una situació d’exposició al perill”, “Possibilitat que passi 

alguna cosa desagradable o no desitjada”. 

La definició on ens presenta el risc com una “situació” que és valorada com una 

amenaça o font de perill que complementa de manera perfecta les altres, i així mateix 

concorda amb la proporcionada per Douglas J. Landoll (2006) en el seu llibre The 

Security Risk Assessment Handbook, quan esmenta que "una amenaça és una situació 

determinada que pot tenir conseqüències no desitjades". 

En aquest sentit, cal tenir en compte el terme “desastre” que proposa A. Manley (2009), 

si bé per l’autor és un fet que posa en risc l’operativitat total, els riscos associats a 

aquesta dimensió han de ser tinguts en compte encara que la regularitat sigui 

extremadament baixa. 

La norma ISO 31000 és una eina que estableix una sèrie de principis per a la 

implementació d'un Sistema de Gestió de Riscos, i serveix de referència per a altres 

estàndards sobre Gestió de Riscos. 

Es pot aplicar a qualsevol empresa o sector, i complementa altres normatives locals i 

internacionals. Els seus principis són: 

• La gestió crea valor a l'organització. 

• Ha d'estar integrada als processos. 

• Forma part de la presa de decisions a l'organització policial. 

• Tracta de manera explícita la incertesa. 

• Cal que estigui basada en la millor informació disponible. 

• S'ha d'adaptar a la mida de cada cas. 

• Implica la inclusió de factors humans i culturals. 

• Ha de ser transparent, eficaç i inclusiva. 

• Cal que sigui sensible al canvi. 

• Ha d'anar orientada a la millora contínua de l'organització. 

https://www.santcugat.cat/


[Pla Director Policia Local – Juliol 2021 – juny 2022]  Policia Local Sant Cugat del Vallès 
 
 

 
 https://www.santcugat.cat/  26 
 

Metodologia de gestió del risc 

La norma ISO 31000 de gestió del risc, estableix els principis i les guies pel disseny i la 

implementació de la gestió el risc. La gestió del risc té un enfocament de processos i 

requereix unes etapes bàsiques, que són: 

• Establir el context. 

• Identificar els riscos. 

• Analitzar i avaluar els riscos. 

• Tractar els riscos (presa de decisions). 

L'anàlisi de riscos és una part de la Gestió de Riscos i, segons l’ISO 9001: 2015, és el 

procediment que ajuda a identificar els factors de risc que puguin afectar a l'organització, 

i proposa formes per avaluar-los, classificar-los i tractar-los. 

Hi ha diferents metodologies per la gestió del risc. Una efectiva és l'Anàlisi de Maneres 

i Efecte de Falles (FMEA) que, segons l’ISO 9001: 2015 es desenvolupa en quatre 

passos: 

• Identificar els riscos. 

• Determinar la criticitat de cada risc. 

• Classificar els riscos. 

• Determinar les accions a seguir. 

L'anàlisi de riscos és, a més d'una bona pràctica, una eina que ajuda a prevenir 

amenaces que poden posar en risc un procés. El tractament dels riscos permetrà 

identificar accions per mitigar-los, i fins i tot plans de contingència, transmetent major 

confiança a totes les parts interessades. Cada procés requereix un anàlisi de riscos 

específic i adaptat. 

Proposta 

Per la idiosincràsia de l’organització que tractem (Policia Local) proposem un mètode de 

gestió el risc complementari als propis que l’administració local pugui utilitzar. El sistema 

es basa en un procés de treball senzill i pràctic, que no passaria pels punts 

convencionals de l’anàlisi de risc que es fan en empreses o organitzacions, com la 

determinació dels actius rellevants, ni els criteris de valoració del risc, que podrien ser 

el de funció, substitució, profunditat o d’extensió entre d’altres. 

S’ofereix la incorporació d’un procediment que permeti que els quatre punts bàsics de 

l’anàlisi del risc donin una resposta complerta i dinàmica. 

 

Il·lustració 4 – Etapes de l’anàlisi del risc 

Es tractaria de proporcionar una guia ràpida d'identificació que ajudi de manera eficient 

en el procés de tractament del risc. Hem dit que una bona característica d’aquest 

procediment és la senzillesa. Per aquesta raó es pot integrar en el procediment de treball 

que ja pugui utilitzar l’organització. Això és primordial perquè no comporta molta més 

https://www.santcugat.cat/


[Pla Director Policia Local – Juliol 2021 – juny 2022]  Policia Local Sant Cugat del Vallès 
 
 

 
 https://www.santcugat.cat/  27 
 

feina afegida. En aquesta línia, sí que és necessari mantenir-lo actualitzat amb les noves 

amenaces, riscos o noves tendències identificades que vagin apareixent. 

Identificació del risc 

El primer pas és fer un reconeixement el més complet possible dels riscos existents, 

relacionar-los i agrupar-los per tipus. Els conjunts poden variar de denominació, però en 

aquest punt per fer-ho més senzill i pràctic els agruparem en tres classes en funció del 

concepte generador del risc. 

S’exclouen els derivats dels riscos laborals generals, així com els propis que emanen 

de les actuacions policials, com ja hem avançat (atemptat, agressió, disturbis...). Per tal 

de sintetitzar el procediment de treball, s’agrupen a continuació les diferents definicions 

de riscos, que poden ser en funció del focus causant, ja que resulta més fàcil per la seva 

visibilitat. 

 

Il·lustració 5 - Identificació del risc 

Informació 

Derivats dels sistemes que suporten i gestionen la informació de l’organització i la seva 

activitat, així com els tractaments d’aquella informació no suportada en mitjans 

tecnològics. La llista s’haurà de completar de forma  exhaustiva  fent un seguiment dels 

processos de treball, les persones, les eines que s’utilitzen i les condicions que mostren. 

Alguns exemples poden ser: 

• Mitjans tècnics deficients o no actualitzats. 

• Atacs externs a la xarxa informàtica. 

• Gestió dels usuaris privilegiats. 

• Fugues d’informació (informació en Social Media, intercanvis d’informació, 

dispositius mòbils, portàtils...). 

• Trencament del cercle intern de la informació. 

• Altres associats a protecció de la informació. 

 

Activitat 

Derivats de les condicions en les quals es desenvolupa l’activitat professional. Alguns 

exemples poden ser: 
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• Baixa formació de la plantilla. 

• Serveis mal planificats o deficients. 

• Intervencions policials negatives. 

• Conductes inadequades. Ja que en el nostre cas tractem del treball policial, ens 

estenem en aquest punt, detallant que les conductes inadequades poden sortir 

per algunes de les característiques de les organitzacions policials i el seu propi 

treball. Aquestes podrien ser: 

 La discrecionalitat mal entesa. 

 La manca de claredat de les actuacions. 

 La pràctica de la complicitat i ocultació entre policies. 

 El baix control de l’anticorrupció. 

 La visió pràctica de domini. 

 La subvaloració de l’ètica i deontologia policial. 

Organització  

Derivats de la pròpia existència com entitat gestora i amb un grau d’exposició pública 

permanent. Alguns exemples poden ser: 

• Fuga d'Informació. 

• Frau intern o extern. 

• Manca de control de la reputació en xarxes socials. 

• Control limitat dels serveis externalitzats. 

• Mobilitat i dispersió de la informació crítica. 

• Ruptura del perímetre tradicional de l'organització. 

Avaluació del risc 

Una vegada relacionats i ordenats, cada risc identificat se sotmet a un anàlisi mitjançant 

preguntes dirigides a l’entorn gestor del risc, per tal de conèixer el seu grau 

d’identificació. Per determinar de manera més acurada la informació a cada pregunta es 

donen diverses opcions de resposta que mostrin un rang que cobreixi la totalitat de les 

opcions. Un exemple podria ser: 

Pregunta: 

Es protegeix ...? 

Possibles respostes: 

No existeixen mesures de protecció. 

S’apliquen per iniciativa personal. 

S’apliquen de manera esporàdica. 

Existeix un control exhaustiu en l’aplicació. 

Aquest procés de treball ens donarà una visió panoràmica més exhaustiva de la realitat. 

El següent pas és avaluar la importància del risc per a l'organització, considerant 

l’impacte i en cas de materialització del risc, valorant qualitativa i quantitativament altres 
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paràmetres. Cada avaluació pot tenir una graduació determinada (per exemple «alt», 

«moderat» i «baix»). 

Obviem termes com impactes físics ja que hem comentat que tractem l’anàlisi des de la 

perspectiva d’organització. Tampoc utilitzem el terme impacte social perquè està inserit 

en els altres termes que ressenyem a continuació. Així doncs, els impactes més 

importants podrien ser els següents, considerant que es tracta d’una organització 

policial: 

• Reputacional. Es tracta de l’impacte més important per la projecció que té 

l’activitat policial posterior. En la major part dels impactes tenen una redundància 

reputacional. 

• Polític. Estaria associat per vinculació al reputacional. La projecció d’aquest 

impacte recauria de forma focalitzada en els dirigents polítics de la corporació. 

• Econòmic. Pot generar un despesa econòmica important no havent estat 

pressupostada. 

• Judicial. Per la pròpia idiosincràsia de l’activitat professional. Pot tenir un rang 

que podria anar des de la no afectació/rellevància, a l’aparició de procediment 

judicial, sanció econòmica limitada, mitjana o alta, o sentències desfavorables. 

 

Il·lustració 6 - Avaluació del risc 

Valoració de les mesures 

En el procés de treball s’incorporaran per a cada risc aquelles mesures de protecció que 

es determinin, així com els controls associats a un o diversos riscos, valorant els 

següents paràmetres: 

• Reducció del risc amb la mesura aplicada. 

• Cost de la mesura, en temps o econòmic. 

És necessari confrontar la relació entre el risc identificat i la contribució de la mesura 

que s’aplica per reduir-lo. És important valorar la mesura de protecció en la reducció del 

risc i el cost intrínsec de la mesura. 

Gestió i seguiment del risc 

Un cop obtinguts els resultats de l'anàlisi de riscos, i decidides les mesures a implantar, 

durant aquesta fase es podran realitzar les següents accions: 

• Simular un escenari de risc en funció de les mesures que s'implantin. 

• Seguir l'evolució del risc real mentre avança la implantació de mesures. 
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• Integrar indicador de control per fer un seguiment efectiu. 

• Actualitzar els sistemes d'identificació dels riscos "reals" i "rellevants". 

Recordem que aquest mètode haurà de tenir un procés d’implantació o d’adequació al 

que ja estigui establert, i una integració en l’univers de riscos propis de l’organització, 

per fer un seguiment i una actualització eficaç dels continguts. 

Es proposa un mecanisme d'indicadors de risc que permeti el seguiment i simulació de 

la situació de risc, d'acord a la implantació de les mesures del pla d'acció corresponent. 

Mesures de control del risc 

Cal significar que: 

• El control específic del risc ha d’estar integrat i interioritzat en totes les capes de 

l’activitat i en tots els nivells de l’organització, des de la capa directiva, a la de 

comandament, l’escala bàsica i tot el personal col·laborador. 

• Una bona mesura de control és determinar a responsables del control de riscos, 

amb l’assignació del seguiment d’aquells riscos que puguin ser prioritaris. 

• És important assignar indicadors de control per monitoritzar-lo. 

• Amb un esforç molt ajustat s’ha d’integrar en el teixit de l’activitat. 

Resposta al risc 

En el disseny d’una resposta al risc s’ha de considerar el cost-benefici entre la reducció 

del risc i el cost de les accions a aplicar per gestionar-lo. Si una vegada aplicades les 

mesures de mitigació del risc el valor del risc residual es manté en un nivell considerable 

cal donar la resposta adient per la seva reducció o desaparició. Podrien valorar-se les 

següents respostes: 

• Evitar. No realitzant les accions que provoquen l’aparició del risc. Per exemple, 

no realitzar o contractar a un tercer o externalitzar allò que ho genera. 

• Transferir. Es tractaria de compartir la possible pèrdua amb terceres parts. Per 

exemple contractacions de cobertures, pòlisses d’assegurances o 

externalitzacions d’activitats. 

• Acceptar. Abocar recursos mantenint un control i seguiment del focus generador 

per tal de conèixer l’evolució o l’impacte. Per exemple, les pròpies actuacions 

policials de risc. 

• Reduir. Mitigar la probabilitat o l’impacte establint controls i plans que permetin 

una reconducció. L’exemple del punt anterior és aplicable en aquest. 

2.3.  Mapes  

Mostrem en aquest punt els mapes policials com una eina singular, perquè concentra el 

coneixement del territori i amb informació específica, el que els fan un instrument en el 

treball policial. El coneixement exhaustiu del territori és imprescindible pel desplegament 

i l’activitat policial. A la vegada aquest coneixement serveix per associar la informació a 

iniciatives d’altres serveis de l’administració. 

L'ús dels mapes proporciona una informació crítica sobre les oportunitats i els límits que 

sorgeixen de l’exercici de localització territorial, projectant-se com a suport a polítiques 

de prevenció i de gestió del que denominem en aquest document el fet il·lícit.  
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La prevenció al territori es fonamenta en que la criminalitat presenta factors que creen 

o afavoreixen l’oportunitat delictiva, com els costums i estils de vida de les potencials 

víctimes, característiques físiques de l'ambient o l’absència de controls. 

Això ajuda a definir el model de prevenció territorial del delicte a espais, llocs i moments 

determinats, on es concentren els problemes, el que genera millors oportunitats per 

delinquir. Generalment, els delictes són factibles d’agrupar en zones i temps 

determinats. Aquests punts es poden examinar en un mapa per, posteriorment, analitzar 

les causes. Podem agrupar tres tipus de mapes pel seu procés descriptiu i de continguts. 

Cada vegada són més sofisticats i complets els programes informàtics específics de 

mapificació amb l’emmagatzematge, tractament i explotació de la informació, que 

permeten la representació gràfica i la interlocució amb altres aplicacions. Així mateix, 

els terminals mòbils poden utilitzar totes aquestes prestacions donant una potencialitat 

operativa amb la geolocalització. 

Mapes d’informació geogràfica 

És interessant disposar de metodologia d'anàlisi de les dades mitjançant la captura, 

emmagatzematge, explotació, examen i observació de les dades recollides, generant 

una producció cartogràfica i estadística. Això té tres aplicacions: 

• La correlació de dades per l’avaluació de tendències. 

• Les dades històriques. 

• El modelatge de dades interactives. 

Mapes delinqüencials 

Parteix d’un buidatge en un sistema d'informació geogràfica per a dur a terme l'anàlisi 

espacial per contextualitzar els factors de la delinqüència i altres qüestions relacionades 

amb la seguretat. El mapa delinqüencial permet: 

• La descripció del comportament predelictius. 

• Identificació de patrons. 

• Aplicar prevenció. 

• Aportar informació a altres serveis de l’ajuntament. 

Mapes de delictes 

Els més utilitzats, ja que en ells s’ubiquen únicament els delictes d'una zona acotada en 

el temps i l'espai. Són mapes posicionals dels delictes coneguts i denunciats pels 

ciutadans. 

El tractament de la informació als mapes serveix perquè: 

• Faciliten l'anàlisi espacial de la delinqüència i altres tipus d'esdeveniments i 

factors associats. 

• Vinculen diferents fonts d'informació amb les variables geogràfiques. Per 

exemple, una àrea amb informació del cens, activitat comercial i dades sobre la 

delinqüència. 

• Donen resultats de l’anàlisi delinqüencial i altres tipus d'esdeveniments. 

• Fan valoracions predictives. 

https://www.santcugat.cat/


[Pla Director Policia Local – Juliol 2021 – juny 2022]  Policia Local Sant Cugat del Vallès 
 
 

 
 https://www.santcugat.cat/  32 
 

El suport dels mapes en la reducció de la delinqüència pot determinar-se en les següents 

àrees d'aplicació: 

• Revelar patrons i tendències de la delinqüència visualitzant les dades que poden 

no ser aparents d'una altra manera. 

• Aflorar altres problemes socials o relacionals. 

• Optimitzar la distribució de recursos policials. 

• Facilitar la presa de decisions sobre seguretat ciutadana. 

• Informar als agents de policia dels fets ocorreguts. 

• Identificar els “punts calents” del delicte, el que permet la focalització, i la 

resposta adequada. 

• Entendre els factors generadors de l’il·lícit, els mecanismes i la dinàmica que el 

produeixen. 

• Determinar grups de població vulnerables de patir fets delictius. 

• Seguir l'impacte de les iniciatives de prevenció i reducció de la delinqüència.  

2.4.  Quadre de control 

La informació és el fonament de la gestió, més concretament, l’explotació. Aquesta 

última ens aproxima al coneixement. 

Tots els punts tractats en l’apartat 2 d’aquest document són en definitiva eines 

d’aportació d’informació. La recepció d’informació des de diferents fonts i perspectives 

es fa imprescindible per alimentar tots els processos de presa de decisions. El gràfic 

mostra una senzilla representació del que parlem: 

 

Il·lustració 7 - Evolució de la informació per etapes 

Resulta evident que el major i més efectiu contingut de coneixement permet orientar 

d’una manera més ajustada la feina policial, propiciant una millor contextualització de 

les estratègies de treball. 

Per tenir una aproximació més acurada del tractament de la informació, des de la 

perspectiva de disponibilitat i actualització de la informació en l’àmbit que ens ocupa, 

podem definir dos tipus d’agrupacions de dades: 

• Per una banda les que corresponen a fonts d’informació general, solen ser 

fonts oficials, d’abast no restringits i d’actualització periòdica, que pot variar en 

períodes majors, mesos o en anys. Exemples poden ser les dades poblacionals,  

sociodemogràfiques, laborals o altres. En aquest grup es poden incloure les que 

es recullen en l’Observatori. També informació sobre usos dels espais públics, 

hàbits d’oci i culturals, mobilitat i moltes altres. 

https://www.santcugat.cat/


[Pla Director Policia Local – Juliol 2021 – juny 2022]  Policia Local Sant Cugat del Vallès 
 
 

 
 https://www.santcugat.cat/  33 
 

• Un altre punt són les fonts internes i aquelles de les que s’aboquen recursos 

determinats per obtenir-les. Tenen una dinàmica d’actualització diferent, poden 

ser més específiques, preparades i disposades. Els exemples es mostren en el 

gràfic següent. D’entre elles és interessant les obtingudes mitjançant les xarxes 

socials, etc. En un punt específic tractem la rellevància d’aquestes fonts per la 

seva diversificació i immediatesa. 

El control del coneixement que dóna la informació tractada es pot seleccionar i 

centralitzar per evitar dispersions i duplicitats, integrant les dades i evitant costos afegits 

i esforços repetits. El quadre de control és una eina de gestió de la informació que 

centralitza i presenta visualment les recepcions de dades i indicadors de les fonts 

incorporades. D’aquesta manera l’anàlisi i evolució de la informació és més complert. El 

quadre està vinculat digitalment amb les eines que fan el tractament de la informació. 

En el disseny d’aquest quadre és important definir, d’entre altres qüestions rellevants, 

com són les mètriques i identificar les dades a mostrar. Les avantatges d’utilitzar aquesta 

eina són: 

• Personalitzat. S’han d’introduir aquells indicadors rellevants, aquells que 

responen a les necessitats més importants, evitant “el soroll informatiu”. 

• Pràctic. És la funció principal del quadre de comandament. Ha de facilitar la 

informació necessària de forma immediata. 

• En temps real. La vinculació dinàmica amb altres eines permet que les dades 

visibles estiguin necessàriament actualitzades, si no és així la informació  està 

condicionada. Per fer-ho s'ha d'actualitzar en el moment de la consulta totes les 

fonts. 

• Claredat. Una consulta facilita la informació concisa, utilitzant gràfics o 

diagrames, amb colors, ressaltant el que pugui ser significatiu.  

Mostrem en el següent gràfic una proposta de continguts que podrien conformar un 

quadre de comandament. 
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Il·lustració 8 - Quadre de comandament Integral 
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3. CONTINGUT OPERATIU DEL PLA DIRECTOR 

3.1. Conceptes i objectius 

3.1.1. Definició i impuls 

Pel que fa a la conceptualització del present document, direm que el Pla Director de la 

Policia Local és l’eina de treball actualitzada que recull els manaments estratègics per 

la gestió de la seguretat i la projecció de la convivència amb la ciutadania. 

És una guia inserida en un període determinat però d’abastament permanent, ja que 

aporta eines per una implantació més extensa en el temps per consolidar l’evolució del 

servei policial. El pla és permanentment revisable, com doctrina intrínseca dels plans de 

seguretat, modificant-se i ajustant-se des de les perspectives dels seus gestors sempre 

que sigui necessari. Per tant, el document està sempre viu. 

Aporta propostes per incorporar-les a la dinàmica dels serveis municipals i als 

requeriments de la ciutat. Per tant, s’adaptarà a les exigències i necessitats que el servei 

ha d’afrontar en la seva feina diària. 

El pla es presenta en la seva conceptualització i continguts, d’entre altres aportacions i 

propostes, amb les següents definicions: 

• Guia d'implantació del model de gestió estratègica de l'organització aplicable en 

un període que arriba fins l’any 2023. 

• Marc definitori actualitzat de les funcions de la Policia Local, en base al 

compliment de la demanda ciutadana actual i futura. 

• Eix vertebrador de la resposta organitzada que ha de propiciar en el seu propòsit 

finalista una ciutat millor davant la realitat social canviant. 

• Consisteix en la definició i priorització d'un conjunt de projectes en matèria de 

seguretat, amb l'objectiu de reduir els riscos als quals està exposada la ciutat fins 

a uns nivells acceptables. 

En tot cas, el Pla Director està inserit en un nou model de Policia Local i, per tant, té una 

voluntat de transcendència mes enllà del període de manament polític en el qual sorgeix. 

Té propòsit d’estabilitat en el temps recolzat, per una part, per la permanència dels 

professionals de la policia i, per altra, per la demanda continua de la ciutadania. 

Ambdues són referències substancials en el recorregut del binomi indissociable que és 

la seguretat i la convivència. 

3.1.2.  Continguts 

Si bé al llarg del present document es fan diverses propostes de millora, la part més 

operativa del document es centralitza en els anomenats plans d’acció, que són els 

impulsos de major visibilitat en l’actuació sobre la que denominarem organització 

policial. Aquests són els següents: 

1. Implantació del canvi en la Direcció del servei de Policia Local. 

2. Actualització de l’organització de la Policia Local. 

3. Adaptació dels processos de treball en la gestió de la informació. 

4. Organització en quatre grups operatius de gestió de la informació. 

5. Reforçament de la plantilla de la Policia Local. 
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6. Innovació tecnològica per a la seguretat ciutadana. 

7. Policia verda i amiga dels animals. 

8. Implantació de la Carta de Serveis de la Policia Local. 

9. Implantació del Manual de Bones Pràctiques de la Policia Local. 

3.1.3. Característiques i objectius 

En relació a les seves característiques s’inclouen: 

• És un document permanentment actualitzable. 

• S'ha d'adequar a les necessitats de la ciutat i donar resposta permanent a la seva 

demanda de seguretat. 

• És una revisió objectiva de les necessitats de la ciutat en matèria de convivència, 

territori, mobilitat i assistència, que permet una actualització del servei que 

ofereix.  

• S’ajusta adaptant-se als canvis socials que han propiciat una transformació  

demogràfica i socioeconòmica. Uns canvis d’usos dels ciutadans dels espais 

públics, de la mobilitat, de la comunicació... 

• Amb capacitat de gestió de les incidències i dinàmic en la integració dels seus 

recursos en aquesta conjuntura. 

Els objectius del Pla Director són realistes perquè són mesurables i assumibles. En 

essència són: 

• Donar suport a la millora de la qualitat i l'ètica professional de la policia. 

• Projectar la proximitat del servei policial cap a la ciutadania com a filosofia de 

treball. 

• Ser una eina per optimitzar l’efectivitat de l’activitat de la Policia Local. 

3.1.4. Gestió de la qualitat 

L’adopció de requisits de qualitat és la forma més ortodoxa d’abordar la redefinició o els 

canvis en els processos de treball que al llarg d’aquest punt s’especifiquen. 

Un referent per tractar aquesta incorporació és la norma internacional ISO 9001-2015 

Sistemes de Gestió de la Qualitat, en la que tots els seus requisits són genèrics i 

aplicables a totes les organitzacions, ja siguin de producció o de serveis. 

En el seu punt inicial indica que: “l'adopció d'un sistema de gestió de la qualitat és una 

decisió estratègica per a una organització que li pot ajudar a millorar el seu acompliment 

global i proporcionar una base sòlida per les iniciatives de desenvolupament sostenible”. 

Hi han 2 requisits generals per augmentar l’eficàcia dels resultats, mitjançant la 

implementació de la gestió de la qualitat en la reordenació dels processos de treball 

intern de la Policia Local, i verificar la satisfacció de la ciutadania amb la percepció i 

recepció dels serveis policial que són: 

• El compliment dels requisits dels receptors dels serveis policials. 

• Els de la pròpia policia. 
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El següent gràfic recuperat de la norma referida, ens mostra una representació per 

il·lustrar la inserció i intervenció en els processos. Proporciona una visió esquemàtica 

de qualsevol procés i presenta la interacció dels seus elements. Els punts de control del 

seguiment i mesurament, que són necessaris per al control, són específics per a cada 

procés i diversos depenent dels riscos relacionats. 

 

Il·lustració 9 – Representació dels processos 

L'enfocament a processos implica la definició i gestió sistemàtica dels processos i les 

seves interaccions, per tal d'assolir els resultats previstos d’acord amb la política de la 

qualitat i la direcció estratègica que té l'organització. La gestió dels processos i el 

sistema en el seu conjunt es pot assolir utilitzant el cicle denominat de “planificar, fer, 

verificar i actuar” que es mostra en el gràfic següent. Breument els 4 passos són: 

• Planificar: establir els objectius de sistema i els seus processos, i els recursos 

per generar i proporcionar resultats d'acord amb els requisits del ciutadà i les 

polítiques de l’organització, i identificar i abordar els riscos i les oportunitats. 

• Fer: implementar el planificat. 

• Verificar: realitzar el seguiment i els serveis resultants i informar sobre els 

resultats. 

• Actuar: prendre accions per millorar l'acompliment, quan sigui necessari. 
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Il·lustració 10 - Planificar, fer, verificar i actuar 

Es relacionen de forma esquemàtica els punts necessaris per la implementació del 

sistema de gestió de la qualitat i que estan relacionats en el gràfic: 

1) Determinar l’abast i l’aplicabilitat del sistema de gestió de la qualitat. 

2) Els requisits específics considerats essencials per a l'adopció d'un enfocament a 

processos són: 

• Determinar les entrades requerides i les sortides esperades d'aquests 

processos. 

• Determinar la seqüència i interacció d'aquests processos. 

• Determinar i aplicar els criteris i els mètodes (seguiment, mesures i indicadors 

de l'acompliment que puguin haver) necessaris per assegurar-se l'operació 

eficaç i el control d'aquests processos. 

• Determinar els recursos necessaris per a aquests processos i assegurar-se la 

seva disponibilitat. 

• Assignar responsables per a aquests processos. 

• Abordar els riscos i oportunitats determinats d'acord amb: 

 Assegurar que el sistema de gestió de la qualitat pugui assolir els 

seus resultats previstos.  

 Augmentar els efectes desitjables.  

 Prevenir o reduir efectes no desitjats. 

 Aconseguir la millora. 

• Avaluar aquests processos i implementar qualsevol canvi necessari per 

assegurar-se que aquests processos aconsegueixen els resultats previstos. 

3) Lideratge i compromís de l’alta direcció. 
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• Assegurar els objectius. 

• Facilitar els recursos. 

• Enfocar el compromís dirigit del servei al ciutadà. 

4) Planificació. 

• Assegurar els resultats previstos. 

• Planificar les accions per mitigar els riscos. 

• Planificar els objectius de la qualitat (coherents, mesurables, pertinents, 

comunicats i ser objecte de seguiment). 

5) Suport. 

• Persones i infraestructures. 

• Recursos pel seguiment i mesurament. 

6) Operació. 

• Requisits pels serveis. 

7) Avaluació de l’acompliment. 

• Seguiment, mesurament i avaluació. 

• Control intern 

8) Millora. 

• Oportunitat de millora. 

• No conformitats. 

3.2. Línies de treball 

3.2.1. Directriu estratègica 

Recollint les directrius del programa polític en matèria de seguretat, es planteja realitzar 

els canvis necessaris per aconseguir un nou model en el que la convivència i la seguretat 

siguin una part fonamental per construir un espai cívic i lliure que s’orienti per aconseguir 

una societat més justa. Això vol dir treballar la seguretat de forma transversal projectant-

se en altres àmbits i serveis municipals.  

Entenem doncs que llibertat i seguretat han d’harmonitzar, considerant les necessitats 

de les persones i, en especial, de les més vulnerables.  

L’eix vertebral és compatibilitzar el viure amb seguretat i el dret a la llibertat, garantint 

un desenvolupament social en pau i convivència, essent la mediació l’eina fonamental 

en la resolució del conflicte, i l’actuació policial coercitiva útil quan altres mitjans no són 

eficaços. 

La materialització d’aquesta idea comporta despesa, és a dir, inversió. Això comporta 

un augment de la plantilla de la Policia Local per un desplegament major, una 

sensibilització en matèria de defensa de les minories vulnerables, del medi ambient, una 

actuació davant el maltractament dels animals, així com una redefinició de la mobilitat 

urbana, entre d’altres iniciatives. 
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3.2.2. Projecció de les línies de treball 

Les línies estratègiques de projecció operativa que s’estableixen en el programa 

electoral 2019-2023 del govern municipal, estan fonamentades en set punts del pla de 

treball municipal: 

1. Policia de proximitat. 

2. Seguretat amb compromís de servei i eficiència. 

3. Seguretat i innovació. 

4. Seguretat i civisme. 

5. Policia verda i amiga dels animals. 

6. Seguretat al servei del ciutadà. 

7. Seguretat i protecció civil. 

Aquestes fites condensen un seguit d’iniciatives previstes de les que algunes d’elles ja 

estan en marxa. Al llarg del Pla es posa de manifest aquelles que també resulten 

significatives. 

• Optimitzar els recursos humans: 

 Reestructurar la plantilla, amb noves places de comandaments. 

 Potenciar el comandament superior. 

 Capacitar amb la formació. 

 Augmentar la presència de la dona. 

 Promoure una optimització horària. 

 Gestió laboral. 

 Actualitzar el desplegament en el territori. 

 Descentralitzar els serveis. 

• Potenciació del centre d’operacions: 

 Fer un desplegament operatiu i funcional. 

• Policia eficient (especialitzada): 

 Policia assistencial. 

 Suport a la inclusió social. 

• Policia humanista: 

 Gestora de la convivència.  

 Detectora de les necessitats de convivència en la diversitat, d’inclusió 

social amb grups vulnerables, gent gran i amb la perspectiva de 

prevenció i protecció davant de la violència de gènere. 

• Policia de territori: 

 Servei descentralitzat, desplegat i ajustat a les necessitats del territori 

i les seves característiques i amb suport de serveis centralitzats. 

 Policia ecològica, essent protectora de l’entorn i gestora de la 

convivència, sigui en espais externs i interns. 

 Policia administrativa.  

 Orientada i formada per a la protecció del medi ambient.  
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 Policia formada per al diàleg i la mediació en la gestió pacífica del 

conflicte. Això comporta capacitar-la en la gestió del conflicte: 

- Capacitat d’anticipació 

- Coneixement del conflicte i resolució a curt termini. 

• Preparada per la intervenció davant la violència de gènere: 

 Reforç ampliant la perspectiva interdisciplinar. 

 Reforç formatiu de l’oficina d’atenció al ciutadà de cada dependència. 

 Creació de l’agent mitjancer. 

 Formació i suport de protecció i l’atenció de primera instància a gent 

gran, dones, menors i altra població vulnerable. 

• Optimització dels recursos materials. 

• Policia ecològica: 

 Col·laboració integral en l’emergència climàtica. 

 Flota híbrida, tant cotxes com motos (elèctriques). 

 Especialització zones forestals i obertes. 

 Policia animalista. 

• Actualització del suport tecnològic: 

 Dotació mitjans tècnics. 

 Accés a la informació i millora de la comunicació. 

 Dotació als agents d’equips smart. 

 Dotació a les patrulles de tablets. 

 Reforç del tractament i gestió de la informació com eina fonamental 

per dotar a l’organització de coneixement necessari per desenvolupar 

l’activitat anticipativa en la intervenció policial i amb la prevenció. 

 CCTV lectors de matrícules. 

En l’Annex 5 es recullen els 7 grups referits a l’inici d’aquest punt i que corresponen a 

l’apartat 6.3 Seguretat Ciutadana i Convivència, del programa polític del govern 

municipal. En aquest 5è annex es relacionen en total les 35 propostes del programa. 

3.2.3. Altres plans i eines de protecció i prevenció 

Posem en aquest punt un encaix amb referències puntuals d’altres eines de planificació, 

que el desenvolupament del Pla Director no pot obviar. Valorem la seva importància 

incorporant-se en aquest punt tercer del Pla Director.  

Una vegada plasmades les línies de treball estratègiques, entenem que aquest 

document no pot deixar de banda la necessària existència i les actualitzacions que 

corresponguin de plans preventius vinculats a la seguretat en l’àmbit municipal, així com 

el grau de protagonisme i responsabilitat que té la Policia Local en el desplegament dels 

propis plans. Aquesta responsabilitat es projecta en la presència, col·laboració i 

intervenció dels plans propis de la policia referits en aquest punt i d’altres que pertanyen 

a entitats o organitzacions del municipi, ja siguin públiques o privades. 

https://www.santcugat.cat/


[Pla Director Policia Local – Juliol 2021 – juny 2022]  Policia Local Sant Cugat del Vallès 
 
 

 
 https://www.santcugat.cat/  42 
 

Tampoc pot deixar fora l’oportunitat de desenvolupament de projectes anàlegs que 

completarien la protecció i prevenció de les instal·lacions municipals, si no es disposen. 

En general, les eines de planificació de la seguretat més importants serien: 

Pla de Protecció Personal 

Definit per aplicar a la protecció de les autoritats municipals. Per utilitzar si és necessari 

en desplaçaments a llocs o espais de risc potencial, dintre o fora del municipi. 

Protecció dels edificis municipals 

Els del propi ajuntament i els edificis de responsabilitat municipal. Existeixen mesures 

de protecció que des de la perspectiva de l’ordenació i control dels mitjans de seguretat 

precisen una planificació. 

Per resumir existeix una divisió inicial de les mesures de seguretat, les passives i les 

actives.  

Les passives s’incorporen a la pròpia construcció dels edificis i locals d’activitat 

municipal. Corresponen a reixes, panys i d’altres d’aquests tipus. És evident que el seu 

control és una mesura de seguretat. 

Les actives serien aquelles que serien generadores d’informació amb el seu 

funcionament. En aquest àmbit es podrien plantejar tres vessants: 

• En primer lloc, correspondrien les mesures de seguretat física en les seus de la 

corporació municipal. Segons l’activitat i la criticitat dels espais de treball o 

custòdia d’informació podrien disposar de mesures de protecció: 

 Sistemes de detecció de la intrusió. 

 Sistemes de control d’accés. 

 Sistemes de videovigilància. 

• En segon lloc, va dirigida cap al personal que té el seu lloc de treball en aquests 

espais. Deuria de disposar d’una formació específica sobre autoprotecció física. 

Aquests coneixements serien bàsics i complementaris a la formació que 

correspon a la prevenció en riscos laborals o altres, com la formació en protecció 

de la informació, o de dades personals que gestiona el personal en la seva 

activitat laboral. 

• En tercer lloc, la pròpia vigilància realitzada per personal, ja sigui del propi cos 

de Policia Local o personal contractat de seguretat privada. 

Pla d’emergències interior 

Formaria part de la planificació de la protecció dels edificis, però és necessari que tingui 

entitat pròpia donada la capital importància en la prevenció i la protecció de les persones 

i béns que ocupen els edificis. Per un funcionament eficaç comporta: 

• La disposició documental del pla. 
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• La senyalització en l’interior de l’edifici de les vies de sortida i d’altres senyals 

obligatòries. 

• La formació del personal que ocupa els edificis i la informació mínima 

indispensable per a totes les persones que l’utilitzen. 

• La realització d’exercicis de simulació d’emergència amb proves d’evacuació o 

confinament. 

• L’obligatorietat de disposar dels mitjans d’evacuació per a persones amb 

mobilitat condicionada. 

• L’actualització del pla, de la senyalització i de la formació en la forma que 

estableix la normativa. 

Pla de Crisis de la Corporació Municipal 

L’Ajuntament ha de disposar d’un pla de gestió de la crisis que, en els aspectes de 

tractament físic o reputacional, puguin precisar l’actuació de la Policia Local. Això amb 

independència de la incorporació de la Policia Local en la col·laboració en l’aplicació de 

plans de crisis d’entitats o edificis aliens o vinculats a l’activitat municipal. 

Si bé conceptualment un pla de crisi s’orienta cap a la gestió directiva d’una situació 

d’alta dificultat, la realitat és que amb certa freqüència es presenten situacions de 

conflicte que podem denominar de crisi, que es gestionen amb les mateixes eines que 

es defineixen als plans. En l’àmbit operatiu sovintegen situacions en les que sense 

predefinir-ho s’estableixen “comitès de crisi”, “processos de comunicació” i mecanismes 

de concentració de la informació per prendre decisions. 

Pla de Continuïtat de la Corporació Municipal 

Es tracta d’una definició que funciona de forma consolidada en l’àmbit de l’empresa 

privada. En tot cas, existeixi com pla amb entitat pròpia o no, podria estar lligat de forma 

íntima com una part substancial del pla de crisis, donant resposta a la continuïtat del 

servei essencial en cas de materialització d’una situació catastròfica que inicialment 

impossibilités el servei policial. 

3.2.4. La formació policial 

L’objectiu fonamental de la formació és produir coneixement, competències i enfortir les 

habilitats per produir una millora en la capacitat professional del policia. La programació 

de la formació produeix expectativa d’avanç, la formació i l’aplicació del coneixement 

adquirit en la formació incorpora un augment evident del nivell de qualitat en la prestació 

professional. 

Per això, és clau la programació de formacions en la plantilla de la Policia Local. 

Considerarem que la formació policial és teòrica i pràctica de procedència interna o 

contractada. Els tipus de formació són en principi els següents: 

• Desenvolupament professional. Són programes flexibles de creixement del 

coneixement professional dels policies. 

• Consolidació i actualització de coneixements. Són programes específics 

orientats a millores determinades en l’activitat. 

• Adaptatius. Dirigits a personal de la plantilla que ha realitzat canvis de destí o de 

categoria. 
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• Ascensos. Dirigits a personal que canvia de categoria professional i aborden les 

competències necessàries per a les noves funcions. 

És important polsar a l’escala de valoració d’un coneixement determinat  el grau de 

consolidació d’aquest coneixement. L’escala de valoració a utilitzar podria fonamentar-

se en quatre punts: 

1. Inicial: que correspon a tenir coneixement teòrics i pràctics molt bàsics i que 

requereix supervisió. 

2. Aplica: realitza i utilitza els coneixements de forma pràctica. Té una visió de 

l’impacte en la limitació de coneixement major. 

3. Domini: Mostra un domini i una pràctica avançada del coneixement i l’aplica en 

activitats complexes relacionades amb el coneixement. 

4. Transforma: Mostra una elevada especialització del coneixement. Té una visió 

de la dimensió del coneixement i de les eines vinculades a aquest. És una 

referència en l’equip de treball per aquest coneixement. Aporta novetats i 

tendències pel seu nivell d’implicació en el coneixement. 

Per altra banda, l’escala de les habilitats en la seva avaluació indiquen el grau de 

compliment requerit. L’escala de valoració progressiva és: 

• Millorable. 

• En desenvolupament. 

• Adequat. 

• Destacat. 

• Excessiu. 

L’organització policial en el decurs de la seva activitat determina i detecta les necessitats 

formatives necessàries. L’objectiu és la proactivitat en la programació i la detecció 

immediata de les necessitats. Una programació de la formació proactiva determina una 

capacitat de creixement molt dinàmica. 

3.3. Organització de la Policia Local 

Enquadrat en el Pla Director es presenta el projecte d’organització del servei de la 

Policia Local de transcendència en els seus àmbits estructurals i funcionals. En els 

següents punts es detallen les novetats que apliquen: 

1. Direcció del servei, desenvolupament de la seva configuració, graduació i 

responsabilitats. 

2. Actualització organitzativa, que amb els seus dos eixos es converteix en una 

proposta d’autèntica renovació total del servei. 

3. Renovació dels processos de treball, en la seva denominació i aplicació en 

l’estructura dels comandaments del cos. 

Cadascun dels tres punts es projectaran com a plans d’acció, amb el seus períodes de 

desenvolupament i controls de seguiment per la seva implantació. 

3.3.1. Direcció del servei 

PLA D’ACCIÓ Número 1 

https://www.santcugat.cat/


[Pla Director Policia Local – Juliol 2021 – juny 2022]  Policia Local Sant Cugat del Vallès 
 
 

 
 https://www.santcugat.cat/  45 
 

La graduació màxima a l’actualitat dins del cos de la Policia Local de l’Ajuntament de 

Sant Cugat és la d’inspector, corresponent a l’escala d’administració Especial nivell A2. 

Amb la incorporació d’una segona plaça d’Inspector i l’entrada d’un nou Inspector de 

Policia Local per ocupar-la des del 14 de gener de 2021, el servei ha encetat un canvi 

organitzatiu d’important abast. Així ha produït d’entrada una alteració del contingut en el 

lloc de treball d’Inspector de Policia Local i de retruc esdevé una oportunitat important 

per establir una nova estructura de comandaments. Això ha permès canalitzar de forma 

sòlida una resposta a les noves necessitats normatives i socials. 

Aquesta oportunitat ha fet imprescindible la definició i desenvolupament de les 

necessitats i responsabilitats de les estructures de direcció i gestió de l’Àrea de  

Seguretat Ciutadana. 

Les noves responsabilitats no han de suposar la redefinició del cos, per estar preparat 

per créixer en personal i capacitats per arribar en funció de les possibilitats legals i 

pressupostàries a una ràtio d’1’5 agents per cada mil habitants. És a dir, un augment de 

plantilla de 30 agents, com ja apuntem en un altre pla d’acció del present document. 

Així es projecta que l’estructura organitzativa estarà constituïda per una Direcció del cos, 

dividida en una Direcció superior i una Direcció executiva, que constituiran els 

comandaments del cos: 

• Direcció Superior, de caràcter unipersonal del Cap del Cos (A1-28). 

• Direcció Executiva, estructurada de forma que estarà constituïda per dues 

divisions denominades: 

 Divisió Operativa i de Tramitació i Anàlisi (A2-26). 

 Divisió de Planificació i Logística (A2-26). 

 

Il·lustració 11 - Direcció del servei de la Policia Local 

 

Direcció Superior 

És la primera direcció, per tant, es tracta del cap del cos. Ha d’assumir de forma 

unipersonal aquesta responsabilitat tal i com estableix la Llei 16/1991 de les Policies 

Locals de Catalunya, per delegació directa de l’Alcaldia. Sense perjudici de les 

delegacions que a nivell de seguiment i control del compliment dels objectius i prioritats 
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en tingui el Regidor de l’Àrea i els càrrecs de coordinació tècnica superior que el cartipàs 

municipal estableixi. 

Cal recordar que sota la prefectura superior de l’Alcaldessa o persona en qui delegui 

correspon al Cap del Cos de Policia segons l’article 27 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, 

de les Policies Locals: 

a. Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos, així com les 

activitats administratives, per tal d’assegurar la seva eficàcia.  

b. Avaluar les necessitats de recursos humans i materials i formular les 

corresponents propostes.  

c. Transformar en ordres concretes les directrius dels objectius a 

aconseguir, rebudes de l’alcaldessa, o el càrrec en qui delegui, del 

funcionament del servei. 

d. Complir qualsevol altre funció que li atribueixi la reglamentació municipal 

del cos. 

El cap del cos, per dimensions del propi cos amb una RLT superior a 100 agents, 

pressupost, complexitat, prestigi i grandària de la ciutat hauria de ser un nivell (A1-28). 

De moment està cobert per un (A2-26). 

El cap del cos en tindrà les compensacions econòmiques actualment establertes amb 

els plusos corresponents als següents conceptes: 

• Cap del cos: productivitat especial, de màxima representativitat. 

• Especial responsabilitat com òrgan de direcció del cos. 

• Plena disponibilitat: adaptació plena a les necessitats. 

En l’actualitat el plus de plena dedicació està dotat de (670,92 €) i el plus de 

responsabilitat especial està dotat de (335,46 €). Quedaria pendent revisar aquest darrer 

per adequar-lo a la funció de cap de policia o crear un d’independents. 

Direcció executiva 

Com ja hem avançat estarà separada en dues divisions: 

• Operativa i de tramitació i anàlisi. 

• Planificació i logística. 

A partir d’aquesta estructura, les divisions han d’estar coordinades pels comandaments 

inspectors i/o sotsinspectors nivell 24, ja siguin dels grups C1  o A2. Assumiran la 

direcció superior del cos en absència del Cap del Cos i, per tant, els corresponen les 

mateixes obligacions i compensacions en quant a especial responsabilitat i plena 

disponibilitat excloent el plus econòmic de Cap del Cos que quedaria absorbit per 

l’especial responsabilitat, excepte en períodes de baixa o absència superiors a 45 dies. 

• Especial responsabilitat com òrgan de direcció del cos. 

• Plena disponibilitat: adaptació plena a les necessitats. 

En l’actualitat, el plus de plena dedicació està dotat de (670,92 €) i el Plus de 

responsabilitat especial està dotat de (335,46 €). 

Seguint la jerarquia establerta i allò disposat per la llei 16/1991 de Policies  Locals de 

Catalunya, el comandament de major graduació serà el Cap del Cos, en cas d’igual 

graduació el càrrec serà determinat per l’Alcaldessa. El comandament següent inferior 

en graduació serà el sots cap i Cap d’una de les dues Divisions, el següent 
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comandament serà el Cap de l’altre Divisió. Els comandaments (2) tindran la categoria 

d’Inspector A2-26. 

Sota aquesta estructura de comandament, es desenvoluparan els serveis que portaran 

a terme les escales intermèdia i bàsica, que seguiran les ordres, instruccions, directrius 

i protocols determinats pels comandaments del cos en funció de les responsabilitats 

derivades de la seva categoria. 

Cal recordar que, tal i com estableix la llei 16/1991 de Policies Locals de Catalunya, les 

atribucions de comandament dels cossos de policies locals corresponen a alcaldesses 

i alcaldes i per delegació al Cap del Cos i les delegacions que en determinin (art. 4 i 

següents). La resta de categories actuaran per delegació de funcions en el 

desenvolupament dels diferents serveis. Resta pendent la definició, en una futura 

resolució, dels diferents serveis, unitats i seccions. 

Amb aquest manament hauran de quedar derogades totes aquelles resolucions que 

esdevinguin total o parcialment contràries a la resolució derivada d’aquest projecte. En 

tot cas, s’hauran d’adaptar de forma automàtica les condicions econòmiques dels llocs 

de treball d’Intendent Cap de policia, Inspectors segon Cap i Caps de Divisió, i la de 

Sotsinspectors de Policia que actuaran en coordinació d’inspecció de serveis de cada 

Divisió.  

PLA D’ACCIÓ Número 1 

DENOMINACIÓ Implantació el canvi en la direcció del servei de Policia Local 

PROPOSTA Incorporar les dues figures de la direcció del Cos proposades, Direcció Superior 
unipersonal i Direcció Executiva amb 2 funcionaris A2 

INDICADORS  1.1 - Data d’aprovació de la proposta. 
1.2 - Assignació de les direccions superior i executiva aprovades. 
1.3 - Inici del ple rendiment de les funcions definides. 

PERÍODES 1.1 Maig-Juliol 2022 
1.2 Setembre- Gener 2023 
1.3 Febrer 2023 

La següent tabla correspon al diagrama de Gantt del Pla d’Acció número 1 “Implantació 

el canvi en la direcció del servei de Policia Local”. La imatge mostra la programació 

de les accions que es representen de forma binària (completat amb color verd o pendent 

en color vermell), calculant a baix el grau d’assoliment, en aquest cas es mostren els 

dos colors com a prova d’exemple. Aquesta proposta està oberta en l’Annex 1 en una 

taula d’Excel per anotar i seguir l’evolució del projecte i dels passos previstos. 

En aquest Annex 1 es presenten les 9 taules dels 9 plans d’acció, com hem indicat, 

obertes per ser tractades i amb el còmput total del grau d’assoliment dels projectes. 

 

 

MAY JUN

1.1 - Data d’aprovació de la proposta 1 1 1 1

1.2 - Assignació de les direccions superior i executiva

aprovades
0 0 0 0 0 0

0

1.3 - Inici del ple rendiment de les funcions definides 0 0

PLA D’ACCIÓ Número 1

2022 2023 2024

3T 4T 1T 2T 3T

Implantació de canvi en la direcció del servei de Policia Local

4T 1T 2T

Complet

at (1)

Pendent

(0)

Incorporar les dues figures de la direcció del Cos proposades, Direccio Superior i Direcció Executiva
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3.3.2.  Actualització organitzativa 

PLA D’ACCIÓ Número 2 

Aquesta estructuració del comandament és una part i canalitza una renovació de 

l’organització de la Policia Local. No s’ha d’entendre com un canvi artificial, sinó com 

una oportunitat de remodelació que permet una modernització dels serveis que realitza 

a la ciutadania i que s’aplica per l’adaptació de les eines bàsiques de treball. Aquest 

canvi té dos eixos que són fonamentals en el funcionament de la gestió, tant interna com 

externa, de la Policia Local. 

 

Il·lustració 12 - Eixos de l'actualització organitzativa 

Digitalització 

Es tracta d’un canvi obligat dels seus processos interns i externs. La necessària 

digitalització dels processos administratius i que han d’anar encaminats a la gradual 

desaparició del paper com suport físic de la formalització dels procediments 

administratius entre el servei de Policia Local, els ciutadans, i altres serveis de les 

diferents administracions públiques, entitats i empreses, projectant una dinamització 

evident en el treball. 

Adaptació normativa 

En definitiva, correspon a l’evolució del model de seguretat local al nostre país. S’orienta 

cap al compliment de l’objectiu de caràcter general i que és la necessària adaptació dels 

procediments interns de treball a la normativa vigent que ens aplica: 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

• Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administrativa de la Generalitat dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 

l’activitat econòmica. 

https://www.santcugat.cat/


[Pla Director Policia Local – Juliol 2021 – juny 2022]  Policia Local Sant Cugat del Vallès 
 
 

 
 https://www.santcugat.cat/  49 
 

Això, promou un impuls imprescindible de canvi en els processos de gestió de la 

instrucció. D’aquesta manera les infraccions que així o necessitin s'han de tractar a part, 

diferenciades dels òrgans d'instrucció. 

Per tant, han d'estar separats el nivell sancionador, el d’instrucció, el de gestió de 

llicències del nivell d’investigació de les infraccions. 

La llei sembla que ho separa però no es fa a l’actualitat, el que fa necessari que s’acabi 

amb el sistema de que una mateixa figura porta tot el procés. Es tracta de fer una 

adaptació clara al canvi normatiu des del 2015, tal i com s’estableix a la directiva europea 

que obliga a que sigui així. Un canvi contundent a l’administració pública municipal. 

PLA D’ACCIÓ Número 2 

DENOMINACIÓ Actualització de l’organització de la Policia Local 

PROPOSTA Implantar la modernització en el servei de la Policia Local, amb dos eixos: la 
digitalització i l’adaptació normativa. 

INDICADORS  2.1 – Definir el programa de digitalització dels processos de treball. 
2.2 – Aprovar el programa de digitalització dels processos de treball. 
2.3 – Data incorporació de digitalització dels processos de treball. 
2.4 – Definir el programa d’adaptació normativa dels procediments interns. 
2.5 – Formació especialitzada necessària per assolir l’adaptació normativa. 
2.6 – Aprovar el programa d’adaptació normativa dels procediments interns. 
2.7 – Data d’assoliment ple de l’adaptació normativa. 

PERÍODE 2.1 Maig-Octubre 2022 
2.2 Octubre-Desembre 2022 
2.3 Gener-Octubre 2023 
2.4 Maig-Octubre 2022 
2.5 Octubre -Gener 2023 
2.6 Febrer-Març 2023 
2.7 Abril-Maig 2023 

La següent tabla correspon al diagrama de Gantt del Pla d’Acció número 2 

“Actualització de l’organització de la Policia Local”. La imatge mostra la programació 

de les accions que es representen de forma binària (completat amb color verd o pendent 

en color vermell), calculant a baix el grau d’assoliment. Aquesta proposta està oberta en 

l’Annex 1 en una taula d’Excel per anotar i seguir l’evolució del projecte i dels passos 

previstos. 

En aquest Annex 1 es presenten les 9 taules dels 9 plans d’acció, com hem indicat, 

obertes per ser tractades i amb el còmput total del grau d’assoliment dels projectes. 

 

MAY JUN

2.1 – Definir el programa de digitalització dels 

processos

de treball 1 1 1 1 1 1

1

2.2 – Aprovar el programa de digitalització dels 

processos

de treball 1 1 1

1

2.3 – Data incorporació de digitalització dels 

processos de

treball 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

2.4 – Definir el programa d’adaptació normativa dels 

procediments interns 0 0 0 0 0 0
0

2.5 – Formació especialitzada necessària per assolir 

l’adaptació normativa 1 1 1 1
1

2.6 – Aprovar el programa d’adaptació normativa dels 

procediments interns 1 1
1

2.7 – Data d’assoliment ple de l’adaptació normativa 1 1 1

Complet

at

(1)

Pendent
1T 2T4T 1T 2T 3T 4T

PLA D’ACCIÓ Número 2

Implantar la modernització en el servei de la Policia Local, amb dos eixos: la digitalització i l’adaptació normativa.

2022 2023 2024

Actualització de l’organització de la Policia Local

3T
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3.3.3.  Processos de treball 

PLA D’ACCIÓ Número 3 

Aquesta realitat, l’adaptació del model de treball de seguretat local referit en el punt 

anterior, comporta necessàriament un major esforç per part de l’organització en la gestió 

de la informació i dels procediments de tot tipus que els processos generin. De fet, la 

gestió de la informació és l’eix vertebrador del nou disseny d’organització interna. 

Fins al moment, la reacció a les demandes, la tramitació immediata de les informacions, 

l’ocupació del territori i la distribució en torns de treball eren les tasques principals. Ara 

les prioritàries són: 

• La gestió de la informació. 

• La planificació. 

• La investigació administrativa. 

• La transversalitat amb altres serveis. 

• La gestió pressupostària. 

• La qualitat del servei. 

• La transparència. 

 

Il·lustració 13 - Processos de treball 

Denominarem procés com la successió predeterminada de fases que es repeteixen 

regularment en els diferents procediments de treball o en els diferents plans d’actuació 

o serveis. Dins aquestes fases està la planificació més o menys complexa, els objectius 

i els indicadors que ens han d’ajudar a monitoritzar el grau de compliment. Els processos 

a la nostra estructura els dividirem en tres. 
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a/ Estratègics: seran els processos de caràcter general que han de donar resposta a 

les prioritats polítiques. Els podem dividir en dos grups que han d’anar lligats 

necessàriament: 

• Comuns: aquells que tenen un àmbit general basat en donar compliment a les 

obligacions de servei. 

• Identitaris: aquells que responen, dintre de la legalitat, a prioritats o particularitats 

de polítiques públiques. 

Un objectiu estratègic marc ha de ser l’automatització (digitalització) dels processos, de 

tots els processos. 

b/ Estructurals: aquells que han de garantir el compliment eficient de les obligacions 

del servei (competències de la Policia Local) i el creixement sostenible del propi servei, 

creixement no basat en factors de quantitat, sinó de qualitat i eficiència: 

• Interns: aquells que garanteixen el manteniment del propi servei (gestió de 

recursos humans, contractació, logística, planificació, vialitat...). 

• De serveis: aquells que donen resposta i garanteixen l’eficiència dels serveis a 

la ciutadania i/o envers altres serveis i administracions basats en paràmetres de 

qualitat. 

c/ Conjunturals: aquells que han de donar resposta davant situacions concretes. No 

han de ser estrictament de competència de les policies locals però si derivades de 

directrius dels òrgans de govern municipal, com serveis de mediació, gestió de xarxes 

socials, coordinació dels agents cívics o de les necessitats urgents de col·laboració amb 

altres àrees de l’ajuntament o altres administracions. 

Per aplicar aquesta adaptació nominativa i operativa en les funcions dels 

comandaments, adjuntem en aquest punt la projecció organitzativa d’aquesta gestió 

dels processos. 

Una vegada definida i organitzada l’estructura superior del cos, inspectors i 

sotsinspectors, el protagonisme dels sergents es fa fonamental per que passaran a 

assumir les funcions d’administradors i de tècnics de gestió dels processos, ja que 

aquests processos passaran a ser les eines bàsiques de gestió del nostre servei. 

La plantilla del cos disposa de cinc sergents que han de definir i gestionar els processos 

estructurals i conjunturals i garantir la seva correcta execució. L’ordenació serà la 

següent: 

• Sergents de torns operatius (1 sergent per torn), és independent del quadrant de 

festes. 

• Sergent gestió processos d’atenció i resposta ciutadania: 

 Sala coordinació (H-0). 

 Atenció ciutadana (porta). 

 Atestats, informes i Oficina recepció denúncies. 

• Sergent gestió processos tramitació i logística: 

 Planificació. 

 Vialitat:  guals, grues, vehicles abandonats i dipòsit. 

 Intendència. 

 Ocupacions via pública i obres. 
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PLA D’ACCIÓ Número 3 

DENOMINACIÓ Adaptació dels processos de treball en la gestió de la informació 

PROPOSTA Establir un nou model en els processos de treball, agrupant-los en tres: 
estratègics, estructurals i conjunturals. 

INDICADORS 3.1 – Definir el programa d’adaptació dels 3 grups de gestió de la informació. 
3.2 – Formar per assolir l’adaptació als 3 grups de gestió de la informació. 
3.3 – Aprovar el programa d’adaptació als 3 grups de gestió de la informació. 
3.4 – Data incorporació d’adaptació als 3 grups de gestió de la informació. 
3.5 – Data de ple assoliment als 3 grups de gestió de la informació. 

PERÍODES 3.1 Maig-Juliol 2022 
3.2 Setembre-Desembre 2022 
3.3 Gener-Febrer 2023 
3.4 Març-Maig 2023 
3.5 Juny 2023 

La següent taula correspon al diagrama de Gantt del Pla d’Acció número 3 “Adaptació 

dels processos de treball en la gestió de la informació”. La imatge mostra la 

programació de les accions que es representen de forma binària (completat amb color 

verd o pendent en color vermell), calculant a baix el grau d’assoliment. Aquesta proposta 

està oberta en l’Annex 1 en una taula d’Excel per anotar i seguir l’evolució del projecte i 

dels passos previstos. 

En aquest Annex 1 es presenten les 9 taules dels 9 plans d’acció, com hem indicat, 

obertes per ser tractades i amb el còmput total del grau d’assoliment dels projectes. 

 

3.3.4. Grups i característiques del nou funcionament operatiu 

PLA D’ACCIÓ Número 4 

La nova orientació operativa es basarà en la gestió i tractament de la informació. Des 

d’aquesta perspectiva els trets generals que s’aniran consolidant seran: 

• Decisions funcionals. 

• Estructures planes. 

• Activitat basada en procediments. 

• El servei no és una refineria d'informació. 

• No és un servei finalista, no acaba els serveis una persona. 
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PLA D’ACCIÓ Número 3 Adaptació dels processos de treball en la gestió de la informació

Establir un nou model en els processos de treball, agrupant-los en tres: estratègics, estructurals i conjunturals.
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• Gestionem la informació perquè l'acabi altre. 

• La Policia Local s'adapta a les necessitats del servei. 

Per fer una distinció clara del tipus de treball que realitzarà el personal de la Policia 

Local, en els següents punts fem una agrupació conceptual dels quatre tipus de 

funcionament operatiu. 

I Gestió de la informació 

Seran essencialment serveis al ciutadà i els tipus de gestió de la informació que es 

tractaran seran: 

• Tècnica. 

• Administrativa. 

La procedència de la informació estarà lligada a: 

• Procediments administratius. 

• Temes civils o penals. 

• Tractaments sorgits o treballats amb la OAC. 

• Temes vinculats amb Mossos, en els que el ciutadà podria ser l’autor de l’il·lícit 

o la víctima. 

El ciutadà és l’objectiu final. Els compartiments de treball que es generaran seran del 

tipus: 

• Civil. 

• Penal. 

• Administratiu. 

II Gestió de la informació assistencial 

Es tractaran bàsicament temes vinculats o procedents de qüestions referides o 

vinculades a activitats: 

• Assistencials. 

• D’exclusió social. 

• Menors, siguin infractors o no. 

Considerarem que en aquest grup el procediment administratiu estarà en el mateix grup, 

treballant també qüestions referides a temes de: 

• Persones amb risc d'exclusió social. 

• Recepció de denúncies, a la Sala de coordinació i la Sala d'atenció a la víctima. 

• Gestió de la informació de caràcter social. 

• Benestar. 

• Atenció social. 

III Activitat reactiva i preventiva 

Es destinarà el 75% del personal policial en torns i amb el desplegament que sigui el 

que s’estableixi. És el personal que treballa al carrer. Realitza les diligències o les 

activitats que corresponguin en cada intervenció. Es tracta, en definitiva, del personal 
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que recull la informació, alimentant amb ella als equips que es dediquen a les feines 

definides en els punts 1 i 2. 

Per exemple, imaginem l’ocupació de dues cases, els propietaris fan les demandes i 

dintre hi ha gent amb antecedents penals. En aquest cas, la Policia Local utilitza 

l’operatiu amb el responsable de l’empresa de subministrament elèctric per tallar la llum 

i sobre el nucli del problema, també tracta i gestiona la informació coordinada amb 

Mossos d’Esquadra. 

IV Agrupació pròpia de l’organització 

Aquest és un grup típic de les estructures operatives. A la seva activitat s’inclouen la 

gestió administrativa i logística que administra els recursos i els mitjans materials, així 

com aquelles necessitats que puguin aparèixer. 

Aquest grup treballa amb objectius clars i micro-objectius ben definits vinculats als 

serveis al ciutadà. 

Podem indicar que des d’una perspectiva general, els problemes que es tracten amb 

l’activitat operativa esdevenen com elements d'impuls per l'organització. D’aquesta 

manera, diríem que cada problema es torna com una oportunitat de creixement de 

l'organització i això s’ha d’entendre com una estratègia de treball per a tot el grup. 

Utilitzem un altre exemple per il·lustrar aquesta estratègia: es localitza un grup efectuant 

el denominat «botellón». Per tal de tractar aquesta intervenció, s’utilitza la Llei 22/2010, 

Codi de Consum de Catalunya. La inspecció al venedor, es comprova el no lliurament o 

l’absència del tiquet de compra. Això comporta una infracció, una segona o tercera 

denúncia per possible infracció de l’IVA al venedor, que s’ho pensarà en futures vendes 

en aquestes condicions. 

PLA D’ACCIÓ Número 4 

DENOMINACIÓ Organització en quatre grups operatius de gestió de la informació 

PROPOSTA Establir quatre grups operatius pel tractament de la informació (gestió de la 
informació tècnica i administrativa, gestió de la informació assistencial, activitat 
reactiva i preventiva i agrupació pròpia de l’organització) 

INDICADORS 4.1 – Definir el programa d’organització dels 4 grups de gestió de la informació. 
4.2 – Formar per assolir d’organització dels 4 grups de gestió de la informació. 
4.3 – Aprovar el programa d’organització dels 4 grups de gestió de la informació. 
4.3 – Data incorporació d’organització dels 4 grups de gestió de la informació. 
4.5 – Data de ple assoliment de l’organització dels 4 grups de gestió de la 
informació. 

PERÍODES 4.1 Maig-Juliol 2022 
4.2 Setembre-Desembre 2022 
4.3 Gener-Febrer 2023 
4.4 Març-Maig 2023 
4.5 Juny 2023 

La següent taula correspon al diagrama de Gantt del Pla d’Acció número 4 

“Organització en quatre grups operatius de gestió de la informació”. La imatge 

mostra la programació de les accions que es representen de forma binària (completat 

amb color verd o pendent en color vermell), calculant a baix el grau d’assoliment. 

Aquesta proposta està oberta en l’Annex 1 en una taula d’Excel per anotar i seguir 

l’evolució del projecte i dels passos previstos. 
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En aquest Annex 1 es presenten les 9 taules dels 9 plans d’acció, com hem indicat, 

obertes per ser tractades i amb el còmput total del grau d’assoliment dels projectes. 

 

 

3.3.5. Eina de seguiment del canvi 

La flexibilitat i capacitat per afrontar el canvi suposa adaptar-se eficaçment a les noves 

situacions, facilitant el canvi per respondre a les necessitats i tendències que el procés 

va produint. 

Existeix un conjunt d’identificadors que es manifesten en les persones immerses en un 

procés d’adaptació al canvi: 

1. Flexibilitat i receptibilitat envers al canvi: 

A. Adapta l’actuació professional a la nova situació en un temps raonable. 

B. Es mostra una predisposició per comprendre els nous enfocs a la seva àrea 

de treball. 

C. No hi ha resistències al canvi. 

2. Adaptació al canvi: 

A. Està disponible per treballar en situacions diverses. 

B. Treballa amb la mateixa eficiència en diferents situacions i amb grups 

o persones diferents. 

C. Incrementa l’esforç voluntàriament per adaptar-se al canvi. 

3. Contribució al canvi: 

A. Ajuda a altres persones a entendre i acceptar canvis en el seu àmbit de 

responsabilitat. 

B. Assumeix responsabilitats addicionals en situacions de canvi. 

C. Assumeix amb interès treballar en camps diferents del propi. 

4. Impuls del canvi: 

A. Realitza canvis en plantejaments i processos de treball per respondre a les 

necessitats existents en el seu treball. 

B. S’anticipa al canvi, assegurant-se obtenir el recolzament de les persones clau 

de l’equip. 
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PLA D’ACCIÓ Número 4

Establir quatre grups operatius pel tractament de la informació (gestió de la informació tècnica i administrativa, gestió de la 

informació assistencial, activitat reactiva i preventiva i agrupació pròpia de l’organització)

Organització en 4 grups operatius de gestió de la informació
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C. Elimina barreres que dificulten millores en el seu àmbit. 

5. Apropiació i aportació al canvi: 

A. Origina i provoca canvis per anticipar-se a les necessitats. 

B. S’assegura d’obtenir  el recolzament dels responsables superiors. 

C. Treballa per eliminar barreres que dificulten millores en l’àmbit superior. 

En tot els casos de modificació i actualització de processos de treball, referits tant en 

l’apartat tercer com en qualsevol proposat en altre punt d’aquest pla, cal seguir uns 

passos per avaluar el canvi. Aquests podrien ser: 

• Normalitzar els nous mètodes de treball per formalitzar-les i consolidar-les. 

• Informar de manera eficaç de les modificacions als implicats. 

• Formar als implicats dels canvis. 

• Aplica experimentalment els nous processos abans de generalitzar-los.  

• Avaluar els canvis i analitzar els resultats. 

• Comunicar als implicats els efectes produïts en els processos. 

3.3.6. Reunions de coordinació policial 

En un altre context, pel que fa al treball amb Mossos d’Esquadra, aquest s’emmarca, 

òbviament, mitjançant la Junta Local de Seguretat. Tal i com estableix la normativa 

catalana amb el Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals de 

seguretat, es realitzen 3 reunions anuals, a diferència de la normativa estatal, que serien 

2 anuals. Així mateix, es realitzen, a més, taules de coordinació policial amb una 

periodicitat mensual. 

Dintre de l’estructura de distribució territorial de Mossos d’Esquadra, el municipi de Sant 

Cugat del Vallès està inclòs en la ABP de Rubí i la Regió Metropolitana Nord. 

3.4. Reforçament de la plantilla 

PLA D’ACCIÓ Número 5 

En el context del punt 6.3.2 Seguretat amb Compromís de Servei i Eficiència, del 

programa electoral del partit en el govern, s’indica la necessitat de redimensionar la 

plantilla de la Policia Local. 

3.4.1. Situació actual 

El número d’efectius és clarament deficient. En el moment en el que s’inicia la legislatura 

actual, hi ha un número d’agents menor que els que hi havia en finalitzar el mandat 

2011-2015. A data del mes de juny del 2020, la distribució dels 82 efectius que 

composen la plantilla era la següent: 
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Així des de l’inici de la present legislatura es projecta potenciar l’augment del personal 

de policies. El punt de partida és la situació inicial d’aquest servei municipal i els 

precedents en relació al número d’efectius que es manifesta clarament deficient. En 

aquest sentit, cal considerar que: 

• El número ha anat decreixent, ja que a l’inici de la legislatura actual havia un 

número menor d’agents que els que hi havia en finalitzar el mandat 2011-2015. 

• Si bé, s’ha reduït la mitjana d’edat dels funcionaris, ja que del 2018 al 2020 s’ha 

passat de tenir un 13,58% de la plantilla amb 59 o més anys al 2020 a un 8%. 

• L’aplicació del Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, que ha afavorit la 

jubilació anticipada dels policies locals. 

A la segona part del 2020 hi han 102 efectius (13 d’ells incorporats de l’escola de Policia 

de Catalunya) distribuïts en: 2 inspectors, 1 sots-inspector, 3 sergents, 16 caporals i 75 

agents (quedant 5 places vacants). En l’actualitat la ràtio és de 1,0 policia per cada 1.000 

habitants. 

A l’actualitat les destinacions de la plantilla són les següents: 

• CECORP. 

• Atenció al públic. 

• Atestats. 

• Vestuari. 

• Relacions amb la comunitat. 

• Manteniment de vehicles. 

• Objectes perduts. 

• Vehicles abandonats. 

• Coordinador d’agents cívics. 

1 1 3

16

61

13

00

10

20

30

40

50

60

70

https://www.santcugat.cat/


[Pla Director Policia Local – Juliol 2021 – juny 2022]  Policia Local Sant Cugat del Vallès 
 
 

 
 https://www.santcugat.cat/  58 
 

3.4.2.  Previsió de reforçament de la plantilla 

Crear convocatòries periòdiques fins el 2023, mitjançant el procés de concurs oposició 

i una vegada superat el curs a l’Escola de Policia de Catalunya, per tal de cobrir les 

jubilacions i augmentar el número total de policies i millorar la ràtio per habitant. Això, 

forma part del Pla d’Actuació Municipal (PAM) pel mandat 2019-2023. 

L’objectiu a complir serà arribar a una relació d’1,5 policies per 1.000 habitants. El 

propòsit en xifres d’efectius serà arribar a poder disposar d’una plantilla de 130 efectius 

amb la següent estructura: 

• 1 intendent, previst de nova creació. 

• 2 inspectors. 

• 2 sotsinspectors  

• 5 sergents. 

• 20 caporals. 

• 101 agents. 

• Contractació d’auxiliars serveis per cobrir 2 llocs de treball per realitzar 
treball d’atenció al públic i telefonia amb els següents horaris. 

• 1 lloc durant 24 hores, els 365 dies de l’any. 
• 1 lloc de matí i tarda. 

Dintre del pla de desplegament, s’ha creat la comissaria de districte a Valldoreix - Les 

Planes - La Floresta. Aquesta nova dependència tindrà destinats 10 agents i 2 caporals. 

Això, també forma part del Pla d’Actuació Municipal (PAM), pel mandat 2019-2023. En 

aquesta nova dependència policial, estarà situada la secció canina amb dos agents 

destinats. 

PLA D’ACCIÓ Número 5 

DENOMINACIÓ Reforçament de la plantilla de la Policia Local 

PROPOSTA Augmentar el personal de la plantilla de la Policia Local per tal d’arribar 
a una ràtio d’1,5 policies per 1000 habitants al 2025. 

INDICADORS 5.1 – Programar la creació de convocatòries periòdiques fins el 2024. 
5.2 – Complimentar el programa durant el període del mandat. 
5.3 – Arribar a la ràtio d’1,5 policies per mil habitants el 2025. 

PERÍODES 5.1 – Període anterior a Maig del 2022 

5.2 – 2020-2023 

5.3 – Juny 2024-2025 

La següent taula correspon al diagrama de Gantt del Pla d’Acció número 5 

“Reforçament de la plantilla de la Policia Local”. La imatge mostra la programació de 

les accions que es representen de forma binària (completat amb color verd o pendent 

en color vermell), calculant a baix el grau d’assoliment. Aquesta proposta està oberta en 

l’Annex 1 en una taula d’Excel per anotar i seguir l’evolució del projecte i dels passos 

previstos. 

En aquest Annex 1 es presenten les 9 taules dels 9 plans d’acció, com hem indicat, 

obertes per ser tractades i amb el còmput total del grau d’assoliment dels projectes. 
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Abans de plantejar el creixement de la plantilla cal reforçar l’estructura de comandament, 

aquesta estructura passa per la creació d’una plaça A1 complement de destí 28 a curt 

termini, per establir una estructura operativa de un funcionari A1 nivell direcció i dos 

funcionaris A2 complement de destí 26 nivell tècnic executiu. 

3.5. Seguretat i innovació 

PLA D’ACCIÓ Número 6 

3.5.1. Propostes programades 

Dintre d’aquest grup s’han programat i posat en marxa diverses iniciatives que resulten 

indispensables a l’actualitat, i que permeten des de diverses perspectives la 

dinamització de l’activitat policial. El punt de partida és la digitalització dels serveis, 

l’automatització de processos de treball amb la disponibilitat d’eines de tractament i 

accessibilitat de la informació de forma més àgil. 

Les més significatives són: 

• Incorporació del programari via web: 

 Gestió d’incidències. 

 Gestió personal. 

 Gestió d’informació prèvia a la tramitació. 

• Plataforma per la gestió de dades «smart» per: 

 Lectors de matrícules. 

 Gestors de vídeo. 

• Instal·lació de sistemes videovigilància actualitzats.  

• Desenvolupament d’una App de seguretat de relació amb el ciutadà dins 

del pla de proximitat. 

• Tecnologia per la seguretat del trànsit 

Això ha produït la definició d’un Pla d’acció determinat, que aglutina les diverses 

iniciatives en aquest context, es denomina “Innovació tecnològica per a la seguretat 

ciutadana” i recull els següents punts: 

• La gestió via web. 

• Els sistemes de videovigilància. 

• El desenvolupament de l’App. 

Reforçament de la plantilla de la Policia Local
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mandat
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

5.3 – Arribar a la ràtio d’1,5 policies per mil habitants

el 2025
1

1

Complet

at

(1)

Pendent

PLA D’ACCIÓ Número 5

Augmentar el personal de la plantilla de la policia local per tal d’arribar a una ràtio d’1,5 policies per 1000 habitants al 2025

2022 2023 2024
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PLA D’ACCIÓ Número 6 

DENOMINACIÓ Innovació tecnològica per a la seguretat ciutadana 

PROPOSTA Millorar la seguretat ciutadana actualitzant i incorporant els mitjans tecnològics  
que permetin optimitzar la comunicació i la informació. 

INDICADORS 6.1.1 Gestió via web: Identificació de necessitats del sistema, actualització i 
renovació. 
6.1.2 Gestió via web: Programació del treball. 
6.1.3 Gestió via web: Data d’implementació del sistema. 
 
6.2.1 Sistemes de videovigilància: Relació i identificació de l’estat actual dels 
sistemes de CCTV instal·lats a la ciutat. Detecció de necessitats d’actualització 
i de noves instal·lacions. 
6.2.2 Sistemes de videovigilància: Assignació i aprovació pressupostària 
6.2.3 Sistemes de videovigilància: Instal·lació d’actualitzats i de nous sistemes. 
 
6.3.1 APP de seguretat: Definició  del projecte, objectius, continguts i abast. 
6.3.2 APP de seguretat: Desenvolupament de l’aplicació. 
6.3.3 APP de seguretat: Aprovació i període de pràctica 
6.3.4 APP de seguretat: Publicitat externa i interna del producte 
6.3.5 APP de seguretat: Data de posta en marxa de l’eina 

PERÍODES 6.1.1 Gener-setembre 2023 
6.1.2 Octubre-Gener 2024 
6.1.3 Desembre 2023 
6.2.1 Gener 2023 
6.2.2 Octubre-Desembre 2022 
6.2.3 Juliol-Setembre 2023 
6.3.1 Novembre-Març 2023 
6.3.2 Febrer-Setembre 2023 
6.3.3 Juliol-desembre 2023 
6.3.4 Novembre- Abril 2024 
6.3.5 Març 2023 

 

La següent taula correspon al diagrama de Gantt del Pla d’Acció número 6 “innovació  

tecnològica per a la seguretat ciutadana”. La imatge mostra la programació de les 

accions que es representen de forma binària (completat amb color verd o pendent en 

color vermell), calculant a baix el grau d’assoliment. Aquesta proposta està oberta en 

l’Annex 1 en una taula d’Excel per anotar i seguir l’evolució del projecte i dels passos 

previstos. 

En aquest Annex 1 es presenten les 9 taules dels 9 plans d’acció, com hem indicat, 

obertes per ser tractades i amb el còmput total del grau d’assoliment dels projectes. 
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3.5.2.  Vigilància tecnològica 

Captació i tractament de la informació externa 

La informació és el nutrient fonamental en l’activitat policial i en diferents dimensions 

resulta també important en altres activitats professionals, públiques i privades. 

Podem dir que la vigilància tecnològica és “el procés organitzat, selectiu i permanent, de 

captar informació de l'exterior o de la pròpia organització, seleccionar-la, analitzar-la, 

difondre-la i comunicar-la, per convertir-la en coneixement per prendre decisions amb 

menor risc i poder anticipar-se als canvis." 

Aquesta és una descripció que ens vincula a la Norma UNE 166006: 2011 Sistema de 

Vigilància Tecnològica i Intel·ligència Competitiva, que planteja un model estandarditzat 

de les directrius de gestió d’aquesta activitat. 

En el context empresarial s’utilitza l’expressió “intel·ligència competitiva” i permet 

conèixer l'entorn gràcies a la vigilància, encara que aquesta va més enllà de la Vigilància 

Tecnològica, afegint-li una dimensió estratègica que a l’empresa privada pot tenir altres 

dimensions. 

La Intel·ligència Competitiva és un procés continu que ajuda a detectar i prevenir els 

canvis, els problemes, les tendències, oportunitats, etc. Per això, des d’una visió 

holística reuneix informació de l'entorn, de fonts estructurades i no estructurades, 

obtenint una visió que permet anticipar-se i respondre a situacions i problemes que 

puguin sorgir. És evident que aquestes activitats es poden ajustar a les necessitats de 

la policia.  

En definitiva, es tracta d’un conjunt d'accions disposades amb una planificació adequada 

amb la funció d’identificar i cercar la informació que és útil, en els llocs en què cal buscar-

la, per posteriorment seleccionar, filtrar, analitzar i comunicar internament aquells 

resultats que ajudin a la presa de decisions. 

La recollida selectiva d'informació externa, el seu tractament i posterior explotació és 

una tasca estratègica que es fa utilitzant diferents procediments. 

MAY JUN

6.1.1 Gestió via web: Identificació de necessitats del 

sistema, actualització i renovació 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1

6.1.2 Gestió via web: Programació del treball 0 0 0 0 1

6.1.3 Gestió via web: Data d’implementació del sistema 0 1

6.2.1 Sist. de  videovigilància: Relació i identificació de 

l’estat actual dels sistemes de CCTV instal·lats a la 

ciutat. Detecció de necessitats d’actualització i de 

noves instal·lacions 0

1

6.2.2 Sistemes de videovigilància: Assignació i

aprovació pressupostària 0 0 0
1

6.2.3 Sistemes de videovigilància: Instal·lació 

d’actualitzats

i de nous sistemes 0 0 0

1

6.3.1 APP de seguretat: Definició  del projecte, 

objectius,

continguts i abast 1 1 0 0 0

1

6.3.2 APP de seguretat: Desenvolupament de l’aplicació 1 1 0 0 0 0 0 0 1

6.3.3 APP de seguretat: Aprovació i període de

pràctica 0 0 0 0 0 0
1

6.3.4 APP de seguretat: Publicitat externa i interna

del producte 0 0 0 0 0 0 0
1

0 0 0 0

6.3.5 APP de seguretat: Data de posta en marxa de l’eina 1

Complet

at

(1)

Pendent

PLA D’ACCIÓ Número 6

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T

Innovació tecnològica per a la seguretat ciutadana

Millorar la seguretat ciutadana actualitzant i incorporant els mitjans tecnològics  que permetin optimitzar la comunicació i la 

informació
2022 2023 2024
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En aquest punt, tractem l’oportunitat d’informar dels beneficis que comportaria el 

disposar d’eines tecnològiques per part de la corporació municipal mitjançant 

l’explotació que podria fer la pròpia Policia Local. 

En síntesi, la utilització d’aquestes eines facilitaria la disposició del coneixement 

necessari que permetria ajudar a optimitzar l'eficàcia de les mesures de seguretat que 

s'adoptin.  

Un procés bàsic de treball inicialment podria ser: 

• Utilització d’eines que automatitzen els processos de recollida i selecció 

de la informació de les xarxes socials de temes concrets.  

• La determinació prèvia de referències donades, el que es denomina en 

aquest àmbit “semàntica”. 

• El pas següent, és l'activitat d'anàlisi, tractament i confecció dels 

productes informatius finals. 

• Per a la millor eficàcia d'aquesta activitat seria necessària una formació 

i especialització en les eines a utilitzar. 

Existeixen en el mercat diversos sistemes i eines concretes definides per la captació de 

la informació. Parlem preferentment d’eines extractives, que podran ser pròpies o 

alienes, mitjançant la contractació d’un servei amb una definició concisa dels productes 

a generar, ja siguin periòdics o puntuals, d'accés general i lliure o restringit i contractat. 

Recollint les condicions inicials en la gestió d’aquesta activitat serien: 

• Visió holística. 

• Planificació adequada. 

• Utilització de fonts obertes. 

• Continguts contrastats. 

• Àmbits temàtics que es tractin permetran, de la forma més completa 

possible, obtenir informació variable però bàsicament sobre: 

 Espais d'anàlisi relatius al desenvolupament del treball 

professional. 

 Persones, activitats, etc. 

 Generació d’alertes. 

Les cerques es podrien orientar a partir de: 

• Monitorització de la xarxa. 

• Identificació d’amenaces. 

• Control d’esdeveniments. 

• Identificació i evolució de tendències. 

• Seguiment i valoració d’impactes. 

• Graus d’exposició de persones. 

• Reputació. 

Transversalitat 

En tot cas, la recollida i tractament de la informació té una característica singular, és que 

es tracta d'una activitat de concepció transversal i, per tant, de projecció també 

transversal, dintre de l’organització municipal. La informació elaborada en els seus 

diferents graus d'explotació es podria traslladar a l'objecte de produir coneixement 
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especialitzat per tal de nodrir de coneixement específic a diferents receptors de la 

corporació municipal: 

• Departaments de la corporació sol·licitants, amb lliurament de forma 

regular o puntual. 

• Continguts a distribuir a la direcció del cos amb diferents periodicitats o 

puntualment sota demanda. 

• A utilitzar per diferents equips del cos per la pròpia activitat operativa. 

3.6. Policia Verda i amiga dels animals 

PLA D’ACCIÓ Número 7 

En aquest apartat s’han programat i ja estan en marxa diverses iniciatives que podem 

indicar que són: 

• Reforçament del patrullatge en bicicleta. 

• Creació de la unitat canina, sota el criteri de benestar animal. En aquest 

sentit, el gos està molt vinculat amb l’agent que és el seu propietari. 

• Disposició de la nova de la comissaria de districte a Valldoreix - Les 

Planes - La Floresta de la secció canina que estarà composta de dos agents 

destinats. 

• Projecte d’incorporació de Sant Cugat com a “Punt focal” a Catalunya a 

la xarxa de policies locals en defensa del medi ambient i els animals, promoguda 

per la Fiscalia Coordinadora de Medi Ambient de la Fiscalia General de l’Estat. 

La sensibilització i l’aplicació de recursos per la defensa del medi ambient és una línia 

estratègica que està en marxa en la ciutat. A més, s’ha de considerar la singularitat del 

municipi amb la important zona forestal que disposa. 

En aquest sentit, l’activitat de la Policia Local s’orienta a una part substancial en el treball 

en zones forestals i en general en la protecció del medi ambient amb actuacions com: 

• La protecció de la vegetació. 

• La protecció dels animals (caça, ruscos abelles...). 

• Persones extraviades. 

• El foc. 

• La recollida de llenya. 

• Les acampades. 

• L´abocament de residus i els canvis d’oli dels vehicles. 

• La regulació d’activitats productores de residus. 

• Les pràctiques o tinença d’armes i la pesca. 

• El control dels horts il·legals. 

• Els habitatges deshabitats. 

• Les obres il·legals. 

• La pròpia seguretat ciutadana i els robatoris. 

• La circulació de vehicles i els vehicles abandonats. 

• La indigència. 

• Les pastures. 
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• Els sorolls i les festes. 

• Les activitats en parcs i jardins urbans. 

• El comerç d’animals. 

Les propostes de treball estan en la línia de: 

• L’especialització del servei per aquestes zones forestals i, en general, per 

la defensa del medi ambient. Això comporta l’especialització d’un model de 

proximitat amb un coneixement especialitzat del territori i de les seves 

característiques i necessitats. 

• Equipament específic adient al servei. 

• Una formació específica continuada. 

Es mostra a continuació el Pla d’acció que correspon en aquest punt al número 7, Impuls 

de la Policia Verda i amiga dels animals. Aquest impuls s’ha organitzat a la vegada en 

tres projectes, en els que es fa una proposta de programació: 

• Patrullatge en bicicleta. 

• Unitat canina. 

• Defensa del medi ambient. 

PLA D’ACCIÓ Número 7 

DENOMINACIÓ Impuls de la Policia verda i amiga dels animals 

PROPOSTA Implantar en la Policia Local programes de protecció del medi ambient i de 
defensa dels animals 

INDICADORS 7.1.1 – Patrullatge en bicicleta: Definició del projecte. 
7.1.2 – Patrullatge en bicicleta: Assignació de recursos i determinació del servei. 
7.1.3 – Patrullatge en bicicleta: Data d’inici dels serveis. 
 
7.2.1 – Unitat canina: Definició del projecte. 
7.2.2 – Unitat canina: Assignació de recursos i determinació del servei. 
7.2.3 – Unitat canina: Data d’inici del servei. 
 
7.3.1 – Defensa del medi ambient: Definició de programa  de col·laboració amb 
ADF en delictes mediambientals. 
7.3.2 - Defensa del medi ambient: Formació en programes de defensa forestal. 
 
7.4.1 – Protecció dels animals: Formació en intervenció en casos de 
maltractament d’animals. 
7.4.2 – Protecció dels animals: Revisió normativa per la tinença d’animals. 

PERÍODES 7.1.1 – Maig-Setembre 2022 
7.1.2 – Octubre-Desembre 2022 
7.1.3 – Gener 2023 
7.2.1 – Maig-Setembre 2023 
7.2.2 – Octubre-Desembre 2023 
7.2.3 – Gener 2023 
7.3.1 – Maig-Setembre 2023 
7.3.2 – Octubre-Març 2023 
7.4.1 – Maig-Setembre 2022 
7.4.2 – Octubre-Març 2023 

La següent taula correspon al diagrama de Gantt del Pla d’Acció número 7  “Impuls de 

la policia verda i amiga dels animals”. La imatge mostra la programació de les accions 

que es representen de forma binària (completat en color verd o pendent en color 

vermell), calculant a baix del grau d’assoliment. Aquesta proposta està oberta en l’Annex 

1 en una taula d’Excel per anotar i seguir l’evolució del projecte i dels passos previstos. 

En aquest Annex 1 es presenten les 9 taules dels 9 plans d’acció, com hem indicat, 

oberts per ser tractades i amb el còmput total del grau d’assoliment dels projectes. 
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3.7. Carta de Serveis de la Policia Local 

PLA D’ACCIÓ Número 8 

En el punt 23 de l’apartat 6.3.4 Seguretat i Civisme, del Programa electoral de l’actual 

govern municipal, s’indica: «Elaborarem un manual de bones pràctiques i cartes de 

servei en l'actuació de la Policia Local...». Amb aquest propòsit presentem la Carta de 

Serveis de la Policia Local de Sant Cugat del Vallès. El desenvolupament del document 

està en l’Annex núm. 3. També hi ha una presentació de la Carta de Serveis recollida 

en l’Annex 2. 

Es tracta d’un instrument necessari per la gestió i comunicació, orientat al ciutadà, amb 

una major receptivitat a les seves necessitats, que fomenta la transparència, la 

responsabilitat i la participació. 

La carta de serveis (CdS) és el mitjà de divulgació d'informació sobre els serveis que 

presta la Policia Local a la ciutadania, i sobretot, dels compromisos que assumeix en 

relació a aquests. És, en essència, un instrument de qualitat que ofereix una sèrie de 

garanties respecte als serveis als quals es refereixen. 

Tant els projectes de CdS com el corresponent al “Manual de Bones Pràctiques”, del 

que es presenta una proposta en aquest Pla Director, es podrien preparar i fer en un 

mateix període, donada la implicació operativa que tindria en el servei de Policia Local. 

En tot cas, si bé podrien compartir períodes d’implantació, el procés de treball de la CdS 

és més complex. Podríem compartir la data de posada en marxa que en els seus plans 

d’acció es programaria per l’octubre del 2022. 

Cal indicar finalment en aquesta introducció, que la CdS desafia per defenestrar el 

concepte tradicional que el proveïdor del servei és qui marca les seves característiques, 

i el ciutadà el que les té que acceptar sense qüestionar-les, atorgant definitivament a la 

ciutadania una major sobirania, plantejant els compromisos i oportunitats per al 

desenvolupament i millora, en definitiva, de l'entitat municipal i del seu servei. 

3.7.1. Definició 

La Norma UNE 93200:2008 de Requisits de les Cartes de Serveis, la defineix com un 

document escrit per mitjà del qual les organitzacions, en el nostre cas la Policia Local, 

MAY JUN

7.1.1 – Patrullatge en bicicleta: Definició del projecte 0 0 0 0 0 0

7.1.2 – Patrullatge en bicicleta: Assignació de 

recursos i

determinació del servei 0 0 0

0

7.1.3 – Patrullatge en bicicleta: Data d’inici dels

serveis 0
0

7.2.1 – Unitat canina: Definició del projecte 0 0 0 0 0 0

7.2.2 – Unitat canina: Assignació de recursos

i determinació del servei 0 0 0
0

7.2.3 – Unitat canina: Data d’inici del servei 0 0
7.3.1 – Defensa del medi ambient: Definició de

programa de col·laboració amb ADF en delictes

mediambientals
0 0 0 0 0

1

7.3.2 - Defensa del medi ambient: Formació en 

programes

de defensa forestal
1 1 1 1 1 1

1

7.4.1 – Protecció dels animals: Formació en 

intervenció en casos de maltractament d’animals 0 0 0 0 0
0

7.4.2 – Protecció dels animals: Revisió normativa per

la tinença d’animals
1 1 1 1 1 1

1

1T 2T4T 1T 2T 3T 4T

PLA D’ACCIÓ Número 7 Impuls de la Policia verda i amiga dels animals

3T

Complet

at

(1)

Pendent

2022 2023 2024

Implantar en la Policia Local programes de protecció del medi ambient i de defensa dels animals
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informen públicament als usuaris, en el nostre cas la ciutadania, sobre els serveis que 

gestionen i sobre els compromisos de qualitat en la seva prestació i els drets i 

obligacions que els assisteixen. 

És, per tant, una eina en la que la Policia Local informa públicament a les ciutadanes i 

ciutadans sobre els serveis que gestiona i explicita els compromisos de qualitat assumits 

en la prestació d’aquests serveis. 

Això permet evidenciar l’efectivitat dels principis de funcionament de l’organització en el 

contacte que cada persona estableix amb aquesta. 

Les característiques bàsiques de la CdS que podem relacionar són les següents: 

• És un exercici de transparència. 

• Està orientada a les ciutadanes i ciutadans. 

• És la transmissió de la imatge de la Policia Local. 

• És breu i concisa. 

• Té un disseny i una estructura adequada al missatge que transmet. 

• Els compromisos que conté són quantificables. 

3.7.2. Objectius a cobrir 

La Carta de Serveis de la Policia Local de Sant Cugat cobreix uns aspectes fonamentals: 

• Facilitar als ciutadans l'exercici efectiu dels seus drets, proporcionant-los 

una influència més directa sobre els serveis que ofereix la Policia Local i 

permetent comparar el que esperen rebre amb el que reben realment. 

• Fomentar la millora contínua de la qualitat, donant als gestors l'oportunitat 

de conèixer de forma conscient, realista i objectiva com són utilitzats els recursos 

i el nivell de qualitat que poden assolir. 

• Fer explícita la responsabilitat dels gestors públics pel que fa a la 

satisfacció dels usuaris i davant l’Ajuntament. 

• Millorar la imatge de la Policia Local. 

3.7.3. Normativa aplicable i altres referències 

La pauta normalitzada que s’estableix en: 

• Norma UNE 93200:2008 de Requisitos de las Cartas de servicios. 

• Guía para el desarrollo de Carta de Servicios, Agencia de Evaluación y 

Calidad, Ministerio de la Presidencia. 

Per a punts de continguts concrets és recomanable utilitzar les següents normes: 

• UNE ISOA 10002:2004 Directrices para la gestión de quejas en las 

organizaciones. 

• UNE 66175:2003 Guía para la implantación de sistemas de indicadores. 

3.7.4. Estructura 

Es comprovarà que, en principi, la construcció bàsica del document i la seva ordenació 

deurà tenir els següents continguts: 

• Informació de caràcter general i legal. 

• Compromisos de qualitat oferts i indicadors pel seu mesurament. 
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• Sistemes d’assegurament i altres mesures. 

• Mesures de compensació o reparació. 

• Informació complementaria. 

3.7.5. Procediment d’elaboració 

Els passos que formalitzaran la confecció de la CdS seran: 

1. Constitució de l’equip de treball. 

2. Identificació de les dades de caràcter general i legal. 

3. Establiment dels compromisos de qualitat i indicadors. 

4. Sistemes d’assegurament i altres mesures. 

5. Especificació de les mesures de compensació o reparació. 

6. Identificació de la informació de caràcter complementari. 

7. Redacció i presentació de la carta. 

3.7.6. Implementació de la Carta de Serveis 

Cal considerar que internament la CdS és un conjunt de processos de treball, que s’han 

d’incorporar als que ja es tenen desenvolupats dintre del conjunt d’activitats de la 

corporació municipal, en la seva relació amb els ciutadans. 

Una bona part dels processos de treball que aporta la CdS possiblement ja existeixen 

en el conjunt de procediments de gestió municipal, per tant cal ajustar-los o incorporar 

els nous. 

Per tant, s’haurà de fer un anàlisi per optimitzar-los en el seu encaix. Alguns dels 

processos que s’haurien d’actualitzar inicialment podrien ser: 

• Recepció, tractament i respostes a les queixes, reclamacions o 

suggeriments. 

• Recollida i tractament de les dades sobre la qualitat del servei de la PL. 

• Tractament d’indicadors interns de rendiment de l’activitat de la PL. 

3.7.7. Presentació del projecte de la Carta de Serveis 

Tal i com s’explica, un cop aprovada, l’Ajuntament haurà de fer les accions divulgatives 

necessàries, perquè pugui ser coneguda en totes les seves dependències i, en especial, 

a les ciutadanes i ciutadans amb els mitjans de comunicació que corresponguin. 
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En aquest gràfic es mostra un diagrama amb els continguts que composen la CdS. La 

projecció del document una vegada finalitzat comporta: 

• Pla de difusió interna (reunions, formació, intranet, publicacions 

internes...) 

• Pla de difusió externa (web, publicacions, cartells...). Recordem que els 

continguts de la difusió que hauran de tenir són els que formen part de la CdS: 

• Serveis que presta la PL. 

• Llista dels compromisos que assumeix. 

• Com es consulta el compliment dels compromisos. 

• Identificació de la direcció i titular a qui dirigir-se (responsable de la CdS). 

• Formes de consulta dels drets i obligacions de la ciutadania. 

• Formes de presentació de queixes, suggeriments i terminis de 

contestació. 

• Data d'entrada en vigor de la CdS. 

 

PLA D’ACCIÓ Número 8 

DENOMINACIÓ Implantació de la Carta de Serveis de la Policia local 

PROPOSTA Implantar la Carta de Serveis de la Policia Local de Sant Cugat del Vallès 

INDICADORS (KPI) 8.1 – Elaborar la Carta de Serveis, la presentació i la proposta de certificació. 
8.2 – Establir els compromisos de qualitat i els indicadors. 
8.3 – Aprovar els continguts  de la Carta de Serveis. 
8.4 – Presentar internament la Carta de Serveis (Pla de difusió interna). 
8.5 – Presentar externament la Carta de Serveis (Pla de difusió externa). 
8.6 – Posar en marxa La Carta de Serveis. 

PERÍODES 8.1 – Gener 2023. 
8.2 – Juliol 2023 
8.3 – Setembre 2023 

Il·lustració 14 - Esquema Carta de Serveis 
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8.4 – Octubre 2023 
8.5 – Novembre-febrer 2024 
8.6 – Maig 2024 

La següent taula correspon al diagrama de Gantt del Pla d’Acció número 8 “Implantació 

de la Carta de Serveis de la Policia Local”. La imatge mostra la programació de les 

accions que es representen de forma binària (completat amb color verd o pendent en 

color vermell), calculant a baix el grau d’assoliment. Aquesta proposta està oberta en 

l’Annex 1 en una taula d’Excel per anotar i seguir l’evolució del projecte i dels passos 

previstos. 

En aquest Annex 1 es presenten les 9 taules dels 9 plans d’acció, com hem indicat, 

obertes per ser tractades i amb el còmput total del grau d’assoliment dels projectes. 

 

3.7.8.  Proposta de certificació de la Carta de Serveis 

Es proposa la certificació de la CdS, ja que constitueix un reconeixement de la qualitat 

de l’activitat d’aquest servei municipal, mostren el compromís de la corporació amb la 

millora dels serveis prestats i propicien l'augment de la satisfacció dels ciutadans i 

usuaris dels mateixos. 

La Certificació comporta un procediment d'avaluació, també, sobre la metodologia que 

es segueix en la seva elaboració, el compliment dels compromisos de qualitat i el 

seguiment dels indicadors. Una vegada comprovat que garanteix que la CdS compleix 

els requisits establerts en el protocol de certificació, s’emet un document que assegura 

aquest fet. 

A continuació es sintetitzen els aspectes concrets referits a aquest procés i els requisits 

establerts per a que la CdS de la Policia Local de Sant Cugat del Vallès pugui accedir a 

la certificació. En l’annex núm. 3 d’aquest document s’amplia aquesta informació. 

1) Remissió de la documentació amb la informació necessària a l’agència 

certificadora. 

2) Anàlisi del procés d’elaboració del Document. 

3) Seguiment dels seus compromisos i del grau de compliment. 

4) Visita a l’organització sol·licitant. 

Les eines que poden ajudar al procés de certificació, a més de la utilització de la NORMA 

UNE 93200:2008 Carta de Servicios, són: 

• AENOR: RP A58 Reglamento particular del certificado AENOR de 

conformidad para carta de servicios. 

MAY JUN

8.1 – Elaborar la Carta de Serveis, la presentació i la 

proposta de certificació 0
1

8.2 – Establir els compromisos de qualitat i els indicadors 0 0 0 0 0 0 0 1

8.3 – Aprovar els continguts  de la Carta de Serveis 0 1
8.4 – Presentar internament la Carta de Serveis (Pla 

de

difusió interna)
0 0

1

8.5 – Presentar externament la Carta de Serveis (Pla 

de

difusió externa)
0 0 0 0

1

8.6 – Posar en marxa La Carta de Serveis 0 0 1

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T

Implantar la Carta de Serveis de la Policia Local de Sant Cugat del Vallès

Complet

at

(1)

Pendent

Implantació de la Carta de Serveis de la Policia localPLA D’ACCIÓ Número 8

2022 2023 2024
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• Reglamento General de los Certificados de Conformidad. 

El següent gràfic mostra un resum de la pauta del procés: 

 

3.8. Bones pràctiques en la Policia Local 

PLA D’ACCIÓ Número 9 

3.8.1. La bona pràctica en el procés policíac 

La diversitat operativa de l’activitat de la policia fa que la relació de bones pràctiques 

sigui un treball extens. El Pla Director presenta en l’Annex 4 una proposta estructurada 

de manual, amb conceptes agrupats per l’elaboració d’un Manual de Bones Pràctiques 

per a la Policia Local de Sant Cugat. Aquest projecte ja està recollit en el programa del 

govern municipal dintre dels continguts sobre seguretat ciutadana. 

Podem utilitzar una definició senzilla de bona pràctica: seria aquella que es realitza amb 

prudència, perícia, diligència, recta intenció i recta consciència. La seva projecció i 

consolidació és materialitza en una activitat professional de qualitat, ja que una bona 

pràctica és un model estàndard proposat com requisit de qualitat en l’activitat policial. 

El manual dota a l’organització de continguts que permeten conèixer de forma ordenada 

l’activitat policial. És en síntesi un exercici de transparència i de millora de la qualitat del 

servei, també es pot identificar com una eina d’avaluació interna. 

Es fa una proposta d’agrupament dels continguts de bones pràctiques que es mostra de 

forma resumida en aquest gràfic: 

Il·lustració 15 - Procés certificació Carta de Serveis 
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Il·lustració 16 - Manual bones pràctiques 

3.8.2. Implantació de la bona pràctica 

Tant els projectes “Manual de Bones Pràctiques”, com el de “Carta de Serveis” del que 

es presenta en aquest Pla Director, es podrien preparar i fer els desenvolupaments en 

un mateix període, donada la implicació operativa que tindria en el servei de Policia 

Local. 

En tot cas, si bé podrien compartir períodes de treball, la implementació de la Carta de 

Serveis té una variant diferent que es la projecció externa que és complexa i requereix 

la implicació d’altres serveis de l’ajuntament. Per tant, podríem compartir la data de 

posada en marxa que en els seus plans d’acció es programaria per l’octubre del 2022. 

El pla d’acció que es presenta a continuació fa una programació inicial que lògicament 

s’haurà d’ajustar a l’agenda de forma que correspongui. Es plantegen també indicadors 

i períodes d’execució del pla, com a punt de sortida d’una planificació que pot tenir una 

extensió diferent.  

Una proposta eficaç és la d’establir un equip de treball, amb els agents i comandaments 

especialitzats en les diferents disciplines professionals per que dediqui un temps per 

desenvolupar el punt 9.1 “Elaborar el Manual de Bones Pràctiques”. 

PLA D’ACCIÓ Número 9 

DENOMINACIÓ Implantació del Manual de Bones Pràctiques de la Policia local 

PROPOSTA Implantar la Carta de Serveis de la Policia Local de Sant Cugat del Vallès 

INDICADORS 9.1 – Elaborar el Manual de Bones Pràctiques. 
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9.2 – Aprovar els continguts del Manual de Bones Pràctiques. 
9.3 – Determinar els controls interns d’aplicació del Manual de Bones Pràctiques. 
9.4 – Posar en marxa el Manual de Bones Pràctiques. 

PERÍODES 9.1 – Fins a Juliol 2023. 
9.2 – Setembre 2023. 
9.3 – Setembre-Abril 2024. 
9.4 – Maig 2024. 

La següent taula correspon al diagrama de Gantt del Pla d’Acció número 9   

“Implantació del Manual de Bones Pràctiques de la Policia Local”. La imatge mostra 

la programació de les accions que es representen de forma binària (completat en color 

verd o pendent en color vermell), calculant a baix del grau d’assoliment. Aquesta 

proposta està oberta en l’Annex 1 en una taula d’Excel per anotar i seguir l’evolució del 

projecte i dels passos previstos. 

En aquest Annex 1 es presenten les 9 taules dels 9 plans d’acció, com hem indicat, 

oberts per ser tractats i amb el còmput total del grau d’assoliment dels projectes. 

 

3.9. Seguretat i protecció civil 

El servei de Protecció Civil es tracta del mitjà organitzat i disposat per la previsió, 

preparació i resposta a la emergència i a les situacions crítiques en el territori (risc 

col·lectiu, catàstrofes i calamitats públiques), en l’àmbit municipal i col·laboratiu en els 

municipis limítrofs. 

Existeix una estructura de protecció civil que es configura com un sistema integrat, tant 

en la seva dimensió interna o estrictament catalana: Generalitat o entitats locals i 

particulars; com també en l'externa, en permetre'n la integració fins i tot en el sistema 

estatal de Protecció Civil. 

En l'àmbit municipal de Sant Cugat del Vallès està vinculat a l’àmbit de Seguretat 

Ciutadana. La màxima autoritat municipal de Protecció Civil és l’alcaldessa. Així mateix, 

està integrat per: 

• La Secció de Protecció Civil, formada per personal funcionari i personal 

assalariat (Pla d’Ocupació). 

• Voluntariat de Protecció Civil – Associació de voluntaris de Protecció Civil 

de Sant Cugat del Vallès. 

• Col·laboradors/es de Protecció Civil. 

La normativa indica que la Policia Local participarà en l’execució dels plans de protecció 

civil. Per tant, compartirà i es coordinarà en el territori amb les diferents operadors 

MAY JUN

9.1 – Elaborar el Manual de Bones Pràctiques 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9.2 – Aprovar els continguts del Manual de Bones

Pràctiques 0
1

9.3 – Determinar els controls interns d’aplicació del 

Manual

de Bones Pràctiques 0 0 0 0 0 0 0 0

1

9.4 – Posar en marxa el Manual de Bones Pràctiques 0 1

Complet

at

(1)

Pendent
4T 1T 2T3T 4T 1T 2T 3T

Implantar la Carta de Serveis de la Policia Local de Sant Cugat del Vallès

PLA D’ACCIÓ Número 9

2022 2023 2024

Implantació del Manual de Bones Pràctiques de la Policia local
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municipals que regulen el territori en les intervencions d’emergències que així o 

requereixin. 

Amb l’experiència de molts anys, a Sant Cugat del Vallès s’ha consolidat la fórmula per 

treballar en l’excel·lència del servei conjunt entre Policia Local i Protecció Civil sempre 

en benefici de la prevenció i autoprotecció de la ciutadania, els béns i el medi ambient. 

D’aquesta forma treballem en dos escenaris principalment: 

• 1er Serveis ordinaris, planificats i incidents diaris: La Policia Local i 

Protecció Civil estan dintre del mateix àmbit de Seguretat Ciutadana amb un 

Regidor en comú. 

 Treball estret, totalment transversal, de col·laboració i suport 

mutu, tant des de la Policia Local cap a Protecció Civil com des 

de Protecció Civil cap a la Policia Local. 

 Els dos cossos es coordinen directament entre els seus 

corresponents Caps, l’Inspector en Cap de la Policia Local i el 

Coordinador d’Emergències i Protecció Civil. 

• 2on Situacions d’emergència i/o activació dels Plans d’Emergència. 

 Es segueix allò que estableix el Pla de Protecció Civil municipal, 

els seus plans, documents, procediments, protocols... 

En el programari de la present legislatura municipal s’estableixen com punts referits a la 

Protecció Civil: 

• Millora dels mitjans per la seva complementarietat amb la Policia Local. 

• Actualització del protocol del Cos de Protecció Civil (CPC). 

3.9.1. Objectiu 

Considerem que la primera resposta davant l’emergència es local i que una part de 

l’activitat del CPC pot estar molt vinculada a la Policia Local. En el present punt, es fa 

una proposta orientada a l’actualització dels protocols operatius del CPC i a la 

identificació de les necessitats de millora dels seus mitjans operatius. 

3.9.2. Proposta 

Es proposa redefinir l’activitat amb tres línies de treball: 

1) Revisió de la gestió de les emergències. 

2) Planificació de l’activitat. 

3) Accions formatives. 

1ª Revisió de la gestió de les emergències: des de la perspectiva teòrica es planteja 

una actualització del servei amb: 

• Revisió i actualització del pla de gestió de les emergències. Per fer-ho, 

seria necessari disposar de: 

 Catàleg de recursos. 

 Catàleg i mapes de risc. 

 Catàleg d’activitats de risc. 
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 Protocol d’inserció en el centre de gestió de l’emergència. 

• Vinculació més estreta del CPC i els serveis municipals amb la Policia 

Local com eix vertebrador.   

• Incorporació de tecnologia per la comunicació preventiva i operativa 

(programa informàtic propi o inserir-ho en les sistemes informàtics disposats). 

2ª Planificació de l’activitat: des d’una perspectiva pràctica es tractaria d’establir un 

model de treball basat en tres estats o períodes: 

a/ Normalitat: com a període de formació, pràctiques i simulacres. 

• Identificació de millores en els sistemes i processos de comunicació. 

• La Policia Local, com a profund coneixedor del territori, faria al CPC 

propostes de millora operativa periòdicament de forma que s’actualitzarien 

constantment els protocols de treball. 

• Implicació i lideratge de la Policia Local en les taules de coordinació 

conjuntament amb els altres operadors locals, autonòmics i estatals i altres 

serveis. 

• Participació ciutadana en les pràctiques. 

• Pràctiques i simulacres orientats preferentment en espais i llocs 

susceptibles de major risc intrínsec. 

• Establiment de catàleg de protocols, vinculats preferentment als plans de 

gestió de les emergències municipals, als serveis sanitaris i de extinció 

d’incendis, als plans de la Comunitat Autònoma (PROCICAT) i d’altres. 

• Atenció especial als protocols vinculats als serveis forestals. 

b/ Emergència: comportaria la inserció proactiva en la gestió de la situació, amb 

l'assignació de tasques planificades i seguiment dinàmic de l’activitat. Visibilització de 

l’òrgan de control i coordinació de l'emergència, amb: 

• Clara assignació de funcions a cadascun dels grups de treball. 

• Coneixement clar del territori. 

• Gestió de la comunicació eficient i mitjans de comunicació necessaris. 

• Geolocalització dels efectius, especialment en zones forestals. 

c/ Post-emergència: avaluació de l’activitat, identificació i propostes de millora. 

• Recull d’informació per fer les avaluacions i les lliçons apreses. 

• Gestió documental de tota la informació. 

• Canalitzar propostes de millora des de totes les institucions. 

• Contrastar i revisar procediments, protocols i instruccions. 

• Atorgar reconeixement intern i extern als mèrits. 

3ª Accions formatives: s’establirien en el període denominat de normalitat. La seva 

implantació s’estendria per la seva importància, en tots els períodes, teòrics i pràctics. 

Els requeriments serien: 

• Preferentment periòdics. 

• Derivats de la: 

 Actualització i proposició de nous protocols. 

 Identificació de mancances i necessitats formatives. 
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 Consolidació de continguts.  
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4. IMPLANTACIÓ DEL PLA DIRECTOR 

4.1. Seguiment i control 

El Pla Director recull una sèrie de projectes. Uns estan ressenyats en l’apartat 3r, són 

els denominats Plans d’Acció, són 9 i es ressenyen en el següent quadre. 

A fi de tenir un seguiment i control de la seva implantació, evolució i desenvolupament 

una vegada en funcionament, s’han establert les programacions que se enquadren 

inicialment dintre del període del mandat actual que finalitza el 2023. També es mostren 

aquests punts en quadres successius. 

4.1.1. Plans d’acció 

La llista dels plans són les següents amb els números d’indicadors assignats. 

 

PLA D’ACCIÓ DENOMINACIÓ 

NÚM. 1 (3 indicadors) Implantació el canvi en la direcció del servei de Policia Local 

NÚM. 2 (7 indicadors) Actualització de l’organització de la Policia Local 

NÚM. 3 (5 indicadors) Adaptació dels processos de treball en la gestió de la informació 

NÚM. 4 (5 indicadors) Organització en quatre grups operatius de gestió de la informació 

NÚM. 5 (3 indicadors) Reforçament de la plantilla de la Policia Local 

NÚM. 6 (11 indicadors) Innovació tecnològica per a la seguretat ciutadana 

NÚM. 7 (10 indicadors) Policia verda i amiga dels animals 

NÚM. 8 (6 indicadors) Implantació de la Carta de Serveis de la Policia Local 

NÚM. 9 (4 indicadors) Implantació del Manual de Bones Pràctiques de la Policia Local 

 

Recollim en un mateix punt els quadres referits per tal de facilitar el seguiment i control 

del seu procés d’implantació, conjuntament amb els diagrames de Gantt que estan en 

l’Annex 1. Com hem dit en els apartats 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 i 3.8 aquests diagrames 

estan oberts en l’Annex 1, per tal de fer les anotacions pertinents. 

 

PLA D’ACCIÓ Número 1 

DENOMINACIÓ Implantació el canvi en la direcció del servei de Policia Local 

PROPOSTA Incorporar les dues figures de la direcció del Cos proposades, Direcció Superior 
i Direcció Executiva 

INDICADORS  1.1 - Data d’aprovació de la proposta. 
1.2 - Assignació de les direccions superior i executiva aprovades. 
1.3 - Inici del ple rendiment de les funcions definides. 

PERÍODES 1.1 Maig-Juliol 2022 
1.2 Setembre- Gener 2023 
1.3 Febrer 2023 

 

 

PLA D’ACCIÓ Número 2 
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DENOMINACIÓ Actualització de l’organització de la Policia Local 

PROPOSTA Implantar la modernització en el servei de la Policia Local, amb dos eixos: la 
digitalització i l’adaptació normativa. 

INDICADORS  2.1 – Definir el programa de digitalització dels processos de treball. 
2.2 – Aprovar el programa de digitalització dels processos de treball. 
2.3 – Data incorporació de digitalització dels processos de treball. 
2.4 – Definir el programa d’adaptació normativa dels procediments interns. 
2.5 – Formació especialitzada necessària per assolir l’adaptació normativa. 
2.6 – Aprovar el programa d’adaptació normativa dels procediments interns. 
2.7 – Data d’assoliment ple de l’adaptació normativa. 

PERÍODE 2.1 Maig-Octubre 2022 
2.2 Octubre-Desembre 2022 
2.3 Gener-Octubre 2023 
2.4 Maig-Octubre 2022 
2.5 Octubre -Gener 2023 
2.6 Febrer-Març 2023 
2.7 Abril-Maig 2023 

 

PLA D’ACCIÓ Número 3 

DENOMINACIÓ Adaptació dels processos de treball en la gestió de la informació 

PROPOSTA Establir un nou model en els processos de treball, agrupant-los en tres: 
estratègics, estructurals i conjunturals. 

INDICADORS 3.1 – Definir el programa d’adaptació dels 3 grups de gestió de la informació. 
3.2 – Formar per assolir l’adaptació als 3 grups de gestió de la informació. 
3.3 – Aprovar el programa d’adaptació als 3 grups de gestió de la informació. 
3.4 – Data incorporació d’adaptació als 3 grups de gestió de la informació. 
3.5 – Data de ple assoliment als 3 grups de gestió de la informació. 

PERÍODES 3.1 Maig-Juliol 2022 
3.2 Setembre-Desembre 2022 
3.3 Gener-Febrer 2023 
3.4 Març-Maig 2023 
3.5 Juny 2023 

 

PLA D’ACCIÓ Número 4 

DENOMINACIÓ Organització en quatre grups operatius de gestió de la informació 

PROPOSTA Establir quatre grups operatius pel tractament de la informació (gestió de la 
informació tècnica i administrativa, gestió de la informació assistencial, activitat 
reactiva i preventiva i agrupació pròpia de l’organització) 

INDICADORS 4.1 – Definir el programa d’organització dels 4 grups de gestió de la informació. 
4.2 – Formar per assolir d’organització dels 4 grups de gestió de la informació. 
4.3 – Aprovar el programa d’organització dels 4 grups de gestió de la informació. 
4.3 – Data incorporació d’organització dels 4 grups de gestió de la informació. 
4.5 – Data de ple assoliment de l’organització dels 4 grups de gestió de la 
informació. 

PERÍODES 4.1 Maig-Juliol 2022 
4.2 Setembre-Desembre 2022 
4.3 Gener-Febrer 2023 
4.4 Març-Maig 2023 
4.5 Juny 2023 

 

 

 

PLA D’ACCIÓ Número 5 
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DENOMINACIÓ Reforçament de la plantilla de la Policia Local 

PROPOSTA Augmentar el personal de la plantilla de la Policia Local per tal d’arribar 
a una ràtio d’1,5 policies per 1000 habitants al 2025. 

INDICADORS 5.1 – Programar la creació de convocatòries periòdiques fins el 2024. 

5.2 – Complimentar el programa durant el període del mandat. 
5.3 – Arribar a la ràtio d’1,5 policies per mil habitants el 2025. 

PERÍODES 5.1 – Període anterior a Maig del 2022 

5.2 – 2020-2023 

5.3 – Juny 2024 

 

PLA D’ACCIÓ Número 6 

DENOMINACIÓ Innovació tecnològica per a la seguretat ciutadana 

PROPOSTA Millorar la seguretat ciutadana actualitzant i incorporant els mitjans tecnològics  
que permetin optimitzar la comunicació i la informació. 

INDICADORS 6.1.1 Gestió via web: Identificació de necessitats del sistema, actualització i 
renovació. 
6.1.2 Gestió via web: Programació del treball. 
6.1.3 Gestió via web: Data d’implementació del sistema. 
 
6.2.1 Sistemes de videovigilància: Relació i identificació de l’estat actual dels 
sistemes de CCTV instal·lats a la ciutat. Detecció de necessitats d’actualització 
i de noves instal·lacions. 
6.2.2 Sistemes de videovigilància: Assignació i aprovació pressupostària 
6.2.3 Sistemes de videovigilància: Instal·lació d’actualitzats i de nous sistemes. 
 
6.3.1 APP de seguretat: Definició  del projecte, objectius, continguts i abast. 
6.3.2 APP de seguretat: Desenvolupament de l’aplicació. 
6.3.3 APP de seguretat: Aprovació i període de pràctica 
6.3.4 APP de seguretat: Publicitat externa i interna del producte 
6.3.5 APP de seguretat: Data de posta en marxa de l’eina 

PERÍODES 6.1.1 Gener-setembre 2023 
6.1.2 Octubre-Gener 2024 
6.1.3 Desembre 2023 
6.2.1 Gener 2023 
6.2.2 Octubre-Desembre 2022 
6.2.3 Juliol-Setembre 2023 
6.3.1 Novembre-Març 2023 
6.3.2 Febrer-Setembre 2023 
6.3.3 Juliol-desembre 2023 
6.3.4 Novembre- Abril 2024 
6.3.5 Març 2023 

 

PLA D’ACCIÓ Número 7 

DENOMINACIÓ Impuls de la Policia verda i amiga dels animals 

PROPOSTA Implantar en la Policia Local programes de protecció del medi ambient i de 
defensa dels animals 

INDICADORS 7.1.1 – Patrullatge en bicicleta: Definició del projecte. 
7.1.2 – Patrullatge en bicicleta: Assignació de recursos i determinació del servei. 
7.1.3 – Patrullatge en bicicleta: Data d’inici dels serveis. 
 
7.2.1 – Unitat canina: Definició del projecte. 
7.2.2 – Unitat canina: Assignació de recursos i determinació del servei. 
7.2.3 – Unitat canina: Data d’inici del servei. 
 
7.3.1 – Defensa del medi ambient: Definició de programa  de col·laboració amb 
ADF en delictes mediambientals. 
7.3.2 - Defensa del medi ambient: Formació en programes de defensa forestal. 
 

https://www.santcugat.cat/


[Pla Director Policia Local – Juliol 2021 – juny 2022]  Policia Local Sant Cugat del Vallès 
 
 

 
 https://www.santcugat.cat/  79 
 

7.4.1 – Protecció dels animals: Formació en intervenció en casos de 
maltractament d’animals. 
7.4.2 – Protecció dels animals: Revisió normativa per la tinença d’animals. 

PERÍODES 7.1.1 – Maig-Setembre 2022 
7.1.2 – Octubre-Desembre 2022 
7.1.3 – Gener 2023 
7.2.1 – Maig-Setembre 2023 
7.2.2 – Octubre-Desembre 2023 
7.2.3 – Gener 2023 
7.3.1 – Maig-Setembre 2023 
7.3.2 – Octubre-Març 2023 
7.4.1 – Maig-Setembre 2022 
7.4.2 – Octubre-Març 2023 

 

PLA D’ACCIÓ Número 8 

DENOMINACIÓ Implantació de la Carta de Serveis de la Policia local 

PROPOSTA Implantar la Carta de Serveis de la Policia Local de Sant Cugat del Vallès 

INDICADORS (KPI) 8.1 – Elaborar la Carta de Serveis, la presentació i la proposta de certificació. 
8.2 – Establir els compromisos de qualitat i els indicadors. 
8.3 – Aprovar els continguts  de la Carta de Serveis. 
8.4 – Presentar internament la Carta de Serveis (Pla de difusió interna). 
8.5 – Presentar externament la Carta de Serveis (Pla de difusió externa). 
8.6 – Posar en marxa La Carta de Serveis. 

PERÍODES 8.1 – Gener 2023. 
8.2 – Juliol 2023 
8.3 – Setembre 2023 
8.4 – Octubre 2023 
8.5 – Novembre-febrer 2024 
8.6 – Maig 2024 

 

PLA D’ACCIÓ Número 9 

DENOMINACIÓ Implantació del Manual de Bones Pràctiques de la Policia local 

PROPOSTA Implantar la Carta de Serveis de la Policia Local de Sant Cugat del Vallès 

INDICADORS 9.1 – Elaborar el Manual de Bones Pràctiques. 
9.2 – Aprovar els continguts del Manual de Bones Pràctiques. 
9.3 – Determinar els controls interns d’aplicació del Manual de Bones Pràctiques. 
9.4 – Posar en marxa el Manual de Bones Pràctiques. 

PERÍODES 9.1 – Fins a Juliol 2023. 
9.2 – Setembre 2023. 
9.3 – Setembre-Abril 2024. 
9.4 – Maig 2024. 

Indicadors 

Són sempre indicadors proposats, que serveixen per mesurar el grau de compliment 

dels objectius prèviament marcats. Indiquen el progrés en un moment determinat, això 

ens permet definir línies d’actuació a futur. En tot cas, la posta en marxa real de cada 

projecte determina els períodes, així com el número i denominació dels indicadors. 

Una vegada en funcionament els processos d’evolució dels projectes, els indicadors 

podrien agrupar-se en un quadre únic de control, per centralitzar a temps real la 

informació. 

El fet de que la informació sigui a temps real, permet aportar un coneixement instantani 

i complert de l’evolució del objectiu el que facilita un anàlisi instantani. En definitiva, els 
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indicadors faciliten la informació del punt en el que es troba l’organització en relació als 

seus objectius. 

En el punt 4.1.2 proposem la incorporació de gràfics i indicadors, així com diagrames 

d’aquelles propostes que es fan en aquest document i que no es recullen en els plans 

d’acció.  

 

 

Diagrames de Gantt 

Estan dissenyats com una representació gràfica que mostra de forma temporal els 

processos interdependents, per tal de tenir una visibilitat de l’evolució dels projectes. 

Aquesta eina bàsica ens permetrà planificar i programar les tasques que conformen 

cada projecte inserint-los en un període determinat. Un dels dos eixos del diagrama, el 

vertical establirà les activitats que constitueixen el treball. L’altre eix, l’horitzontal, posa 

en calendari la duració de cada un d’ells. 

Des del punt de vista visual serà molt còmode identificar l’estat del procés, ja que tota la 

informació està en un mateix lloc: 

• Duració. 

• Situació cronològica. 

• Relació entre les tasques de cada projecte i les seves connexions. 

• Grau d’eficàcia de la distribució dels recursos disposats. 

• Càrrega de temps. 

• Grau d’acompliment. 

• Visió a llarg termini. 

4.1.2. Memòria anual 

Definició de la memòria 

Es proposa la publicació de la memòria o l’informe anual de la Policia Local. És un 

exercici d’exposició del servei municipal més perceptible, de comunicació formal i de 

transparència informativa per part de l’ajuntament, que es projecta interna i externament. 

Mostra la informació bàsica de l’estructura, les funcions i l’activitat realitzada durant 

l’any, permetent un anàlisi de l’activitat i de la seva evolució. 

És un document transcendental, ja que els seus continguts són definitius. Per això, 

l’edició de la memòria ha d’estar consolidada anualment en la seva publicació, durant 

els primers mesos de l’any.  

Continguts de la memòria 

L’estructura del document serà clara i estable per a exercicis successius. Cal considerar 

que els receptors de la memòria anual són bàsicament 4: 

• La ciutadania. Podria estar publicada en la web municipal o a l’abast de 

requeriments. 

• La pròpia Policia Local. Cada agent seria receptor del document. 

• L’ajuntament, publicant-la a la intranet municipal. 

• Altres administracions, entitats i resta dels grups d’interès. 
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Dintre dels continguts que conformen la memòria de la Policia Local els més significatius 

seran: 

• Presentacions. 

• Informació corporativa. 

• Definició identificativa de la Policia Local (missió, visió i valors). 

• Línies estratègiques de treball. 

• Objectius. 

• Estructura de la Policia Local. Dades bàsiques amb incorporacions, 

jubilacions, distincions i informació rellevant sobre el personal. 

• Informació econòmica (pressupostos i despeses). 

• Informació bàsica de l’abast de les funcions i de l’activitat realitzada amb 

indicadors rellevants. Per tenir una referència a l’informe anual de les Policies 

Locals de Catalunya, editat per la Direcció General d’Administració de Seguretat 

de la Generalitat, els serveis que realitza la Policia Local s’agrupen en 6 

denominacions. Es poden indicar les definicions i el número de serveis realitzats, 

amb dades qualitatives i quantitatives, amb suport gràfic i comparatiu amb 

exercicis anteriors: 

 Trànsit. Serveis d’ofici a requeriment planificats, controls, denúncies, 

actuacions en accidents... 

 Seguretat ciutadana. Serveis a requeriment o no del ciutadà, planificats 

o no. 

 Administratiu. Serveis, denúncies o actes d’ordenances municipals, 

col·laboracions amb altres administracions, inspeccions, expedients de 

vehicles abandonats... 

 Assistencial. Serveis a requeriment del ciutadà o d’ofici. 

 Judicial. Suport a jutjats i fiscalia, notificacions i citacions. 

 Altres. Actuacions d’informació, anomalies i incidències a la via pública, 

medi ambient, proximitat... 

Aquesta ordenació pot fer-se també amb les agrupacions que s’utilitzen en el Pla 

Director (policia de seguretat, de circulació, de proximitat, administrativa o 

d’atenció a la ciutadania) o les que organitzativament s’estableixin. 

• Informació rellevant vinculada a la Carta de Serveis de la Policia Local.  

• Projectes i campanyes de seguretat. 

Orientacions per l’elaboració de la memòria 

Per aconseguir que l’elaboració sigui més dinàmica cada responsable del servei 

realitzarà periòdicament un recull de l’activitat per dedicar-ho a la memòria anual. 

Implicar a totes les àrees de l’organització que puguin ser generadores de continguts 

per evitar no recollir informacions rellevants i fer-ho en el temps i forma necessaris. 

Propiciar una coordinació entre els responsables dels serveis “productors de la 

informació” i els elaboradors de la memòria per aconseguir que en l'informe s'inclogui 

tota la informació rellevant. 

Els continguts han de considerar que una part dels receptors finals de l’informe no estan 

especialitzats en els continguts, per tant, són convenient els gràfics i el disseny que 

permet que sigui més atractiu, en definitiva, una memòria a l’abast de tothom. 
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4.2. Propostes 

Fem un repàs de les propostes de projectes susceptibles d’implantació, que es fan al 

llarg de tot el Pla Director, fora de les que corresponen als plans d’acció. Són 

susceptibles de ser assumides i programades. Sempre considerant que no estan en 

funcionament. 

 

Nº EXPLICACIÓ DE LA PROPOSTA PÁGINA 

1 
Missió, visió i valors. Es fa una proposició de 
conceptualització i es suggereix que sigui la pròpia policia 
a través d’una consulta la que la compongui. 

Punt 1.4 

2 
L’enquesta interna, per l’alt número de resultats 
obtinguts i la rellevància que poden tenir.  

Punt 2.1.1 

3 
L’anàlisi DAFO, com a exercici introspectiu de 
coneixement intern. 

4 
El model EFQM. Per fer obtenir un coneixement intern 
rellevant. 

5 
La identificació de “Grups d’interès”, per obtenir una 
informació identificativa dels interlocutors externs. 

6 
La incorporació de variables en l’anàlisi del “Observatori 
Sociològic” 

7 La gestió del risc mitjançant l’anàlisi de risc. Punt 2.2 

8 
Implantació de mapes. Com eina de coneixement i gestió 
del territori. 

Punt 2.3 

9 
Implantació d’un quadre de control per centralitzar la 
informació recollida de diferents fonts. 

Punt 2.4 

10 Aplicació normalitzada de la gestió de la qualitat. Punt 3.1.3 

11 
Implantació o actualització d’altres plans i eines de 
protecció i prevenció. Amb una relació de propostes. 

Punt 3.2.3 

12 La formació policial. Punt 3.2.4 

13 
Eina de seguiment del canvi. Amb propostes 
d’identificadors per l’evolució del canvi. 

Punt 3.3.5 

14 
Implantació de sistemes de Vigilància tecnològica. 
Definicions i plantejaments de gestió de la informació de 
les xarxes mitjançant eines.  

Punt 3.5.3 

15 
Redefinició de l’activitat amb Protecció Civil. Proposició 
d’informació general. 

Punt 3.9.2 

16 
Memòria anual. Proposició d’edició de continguts i altres 
orientacions. 

Punt 4.1.2 
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MAY JUN

1.1 - Data d’aprovació de la proposta 1 1 1 1

1.2 - Assignació de les direccions superior i executiva

aprovades
0 0 0 0 0 0

0

1.3 - Inici del ple rendiment de les funcions definides 0 0

33,3%

MAY JUN

2.1 – Definir el programa de digitalització dels 

processos

de treball 1 1 1 1 1 1

1

2.2 – Aprovar el programa de digitalització dels 

processos

de treball 1 1 1

1

2.3 – Data incorporació de digitalització dels 

processos de

treball 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

2.4 – Definir el programa d’adaptació normativa dels 

procediments interns 0 0 0 0 0 0
0

2.5 – Formació especialitzada necessària per assolir 

l’adaptació normativa 1 1 1 1
1

2.6 – Aprovar el programa d’adaptació normativa dels 

procediments interns 1 1
1

2.7 – Data d’assoliment ple de l’adaptació normativa 1 1 1

85,7%

MAY JUN

3.1 – Definir el programa d’adaptació dels 3 grups de

gestió de la informació
1 1 1

1

3.2 – Formar per assolir l’adaptació als 3 grups de 

gestió

de la informació 1 1 1 1

1

3.3 – Aprovar el programa d’adaptació als 3 grups de

gestió de la informació
1 1

1

3.4 – Data incorporació d’adaptació als 3 grups de

gestió de la informació 1 1 1
1

3.5 – Data de ple assoliment als 3 grups de gestió de

la informació
1

1

#####

MAY JUN

4.1 – Definir el programa d’organització dels 4 grups 

de

gestió de la informació 1 1 1

1

4.2 – Formar per assolir d’organització dels 4 grups 

de

gestió de la informació 1 1 1 1

1

4.3 – Aprovar el programa d’organització dels 4 grups 

de

gestió de la informació 1 1

1

4.4 – Data incorporació d’organització dels 4 grups 

de

gestió de la informació 1 1 1

1

4.5 – Data de ple assoliment de l’organització dels 4 

grups de gestió de la informació 1
1

Complet

at

(1)

Pendent

Complet

at

(1)

Pendent

Complet

at

(1)

Pendent

Progrés

Progrés

4T 1T 2T

1T 2T

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T

4T 1T 2T 3T 4T

PLA D’ACCIÓ Número 3

PLA D’ACCIÓ Número 1

PLA D’ACCIÓ Número 2

Implantar la modernització en el servei de la Policia Local, amb dos eixos: la digitalització i l’adaptació normativa.

2022 2023 2024

2022 2023 2024

3T 4T 1T 2T 3T

Implantació de canvi en la direcció del servei de Policia Local

Actualització de l’organització de la Policia Local

Adaptació dels processos de treball en la gestió de la informació

4T 1T 2T

Progrés

3T

Complet

at (1)

Pendent

(0)

PLA D’ACCIÓ Número 4

Establir un nou model en els processos de treball, agrupant-los en tres: estratègics, estructurals i conjunturals.

Establir quatre grups operatius pel tractament de la informació (gestió de la informació tècnica i administrativa, gestió de la 

informació assistencial, activitat reactiva i preventiva i agrupació pròpia de l’organització)

Organització en 4 grups operatius de gestió de la informació

2022 2023 2024

Incorporar les dues figures de la direcció del Cos proposades, Direccio Superior i Direcció Executiva

2022 2023 2024

3T 4T 1T 2T 3T
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Reforçament de la plantilla de la Policia Local

MAY JUN

5.1 – Programar la creació de convocatòries 

periòdiques

fins el 2024 1

1

5.2 – Complimentar el programa durant el període del

mandat
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

5.3 – Arribar a la ràtio d’1,5 policies per mil habitants

el 2025
1

1

#####

MAY JUN

6.1.1 Gestió via web: Identificació de necessitats del 

sistema, actualització i renovació 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

6.1.2 Gestió via web: Programació del treball 1 1 1 1 1

6.1.3 Gestió via web: Data d’implementació del sistema 1 1

6.2.1 Sist. de  videovigilància: Relació i identificació de 

l’estat actual dels sistemes de CCTV instal·lats a la 

ciutat. Detecció de necessitats d’actualització i de 

noves instal·lacions 1

1

6.2.2 Sistemes de videovigilància: Assignació i

aprovació pressupostària 1 1 1 1 1
1

6.2.3 Sistemes de videovigilància: Instal·lació 

d’actualitzats

i de nous sistemes 1 1

1

6.3.1 APP de seguretat: Definició  del projecte, 

objectius,

continguts i abast 1 1 1 1 1

1

6.3.2 APP de seguretat: Desenvolupament de l’aplicació 1 1 1 1 1 1

6.3.3 APP de seguretat: Aprovació i període de

pràctica 1 1 1 1
1

6.3.4 APP de seguretat: Publicitat externa i interna

del producte 1 1 1 1
1

6.3.5 APP de seguretat: Data de posta en marxa de l’eina 1 1

#####

MAY JUN

7.1.1 – Patrullatge en bicicleta: Definició del projecte 0 0 0 0 0 0

7.1.2 – Patrullatge en bicicleta: Assignació de 

recursos i

determinació del servei 0 0 0

0

7.1.3 – Patrullatge en bicicleta: Data d’inici dels

serveis 0
0

7.2.1 – Unitat canina: Definició del projecte 0 0 0 0 0 0

7.2.2 – Unitat canina: Assignació de recursos

i determinació del servei 0 0 0
0

7.2.3 – Unitat canina: Data d’inici del servei 0 0
7.3.1 – Defensa del medi ambient: Definició de

programa de col·laboració amb ADF en delictes

mediambientals
0 0 0 0 0

1

7.3.2 - Defensa del medi ambient: Formació en 

programes

de defensa forestal
1 1 1 1 1 1

1

7.4.1 – Protecció dels animals: Formació en 

intervenció en casos de maltractament d’animals 0 0 0 0 0
0

7.4.2 – Protecció dels animals: Revisió normativa per

la tinença d’animals
1 1 1 1 1 1

1

30,0%

Complet

at

(1)

Pendent

Complet

at

(1)

Pendent

Progrés

Progrés

Progrés

1T 2T4T 1T 2T 3T 4T

PLA D’ACCIÓ Número 6

PLA D’ACCIÓ Número 7 Impuls de la Policia verda i amiga dels animals

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T

3T

Complet

at

(1)

Pendent

PLA D’ACCIÓ Número 5

2022 2023 2024

Innovació tecnològica per a la seguretat ciutadana

Augmentar el personal de la plantilla de la policia local per tal d’arribar a una ràtio d’1,5 policies per 1000 habitants al 2023

Millorar la seguretat ciutadana actualitzant i incorporant els mitjans tecnològics  que permetin optimitzar la comunicació i la 

informació

Implantar en la Policia Local programes de protecció del medi ambient i de defensa dels animals

2022 2023 2024

2022 2023 2024

3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T
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MAY JUN

8.1 – Elaborar la Carta de Serveis, la presentació i la 

proposta de certificació 0
1

8.2 – Establir els compromisos de qualitat i els indicadors 0 0 0 0 0 0 0 1

8.3 – Aprovar els continguts  de la Carta de Serveis 0 1
8.4 – Presentar internament la Carta de Serveis (Pla 

de

difusió interna)
0 0

1

8.5 – Presentar externament la Carta de Serveis (Pla 

de

difusió externa)
0 0 0 0

1

8.6 – Posar en marxa La Carta de Serveis 0 0 1

#####

MAY JUN

9.1 – Elaborar el Manual de Bones Pràctiques 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9.2 – Aprovar els continguts del Manual de Bones

Pràctiques 0
1

9.3 – Determinar els controls interns d’aplicació del 

Manual

de Bones Pràctiques 0 0 0 0 0 0 0 0

1

9.4 – Posar en marxa el Manual de Bones Pràctiques 0 1

#####
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PRESENTACIÓ 

La Carta de Serveis és el document per mitjà del qual la Policia Local de Sant Cugat 

informa públicament envers els serveis que realitza i dels compromisos de qualitat a la 

seva prestació, així com els drets i obligacions que assisteixen a les ciutadanes i 

ciutadans de la ciutat sobre els serveis presentats. 

L’elaboració i aprovació de la Carta de Serveis és responsabilitat de la Direcció de la 

Policia Local. Com es mostrarà en el desenvolupament del document es relacionen els 

compromisos de l’organització així com els indicadors que s’han definit per controlar i 

comprovar el grau d’assoliment d’aquests acords. També es presenten els canals de 

recepció de les queixes i suggeriments que ajudaran a millorar la consecució dels 

objectius que detalla la Carta. 

És important indicar que la Carta de Serveis té una vigència de tres anys, donat que es 

tracta d’un document viu del que es fa el seguiment i les actualitzacions necessàries. 

Finalment, l’Ajuntament de Sant Cugat fa les accions precises per tal que la Carta de 

Serveis sigui comunicada interna i externament de la forma més precisa i efectiva per 

tenir una projecció a tots els interessats en conèixer els aspectes fonamentals dels seus 

serveis, objectius i compromisos de qualitat. 

  

https://www.santcugat.cat/
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0. MISSATGE DEL CAP DE LA POLICIA LOCAL 

 

És a la vegada una satisfacció personal i un gran repte professional representar als 

professionals que conformem el servei públic de seguretat de l’Ajuntament de Sant Cu-

gat del Vallès.  

Aquest dos sentiments es reafirmen en la presentació de la Carta de Serveis de la Poli-

cia Local de Sant Cugat del Vallès, la nostra Carta de Serveis, expressió pública del que 

som i dels valors que ens han d’acompanyar en el servei a la ciutadania de la nostra 

ciutat.  

Per a nosaltres és una gran oportunitat per contribuir a la millora de la qualitat del nostre 

servei, aportant treball i compromís en el gran objectiu comú que és el de l’impuls continu 

i sostenible de la convivència a la nostra ciutat, com un actor important de la nostra 

societat per participar dels objectius comuns de millora de la convivència des de la de-

fensa dels drets i les llibertats de les persones, la protecció del medi ambient i els ani-

mals. 

En nom de la Policia Local de Sant Cugat, de les dones i els homes que conformen el 

nostre servei, ens comprometem en aquesta línia de treball de forma permanent, sense 

oblidar el nostre compromís amb la resta de serveis de tota la corporació municipal als 

quals ens comprometem a donar suport en pro de l’excel·lència en el servei a la ciuta-

dania. 

 

 

Joaquim Marín Sanjuan 

Cap de la Policia Local  

https://www.santcugat.cat/
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1. LA POLICIA LOCAL 

La Carta de Serveis ajuda a que la ciutadania conegui millor a la Policia Local i els 

serveis que ofereix. Per compartir la descripció de l’organització es mostra la missió, la 

visió i els seus valors: 

- MISSIÓ. En el marc que li confereix l’ordenament jurídic, així com per delegació 

de l’alcaldia, és ser referent en l’àmbit de la Policia Local, treballant per que Sant 

Cugat del Vallès sigui una ciutat de convivència i seguretat, que avanci per ser 

una societat més justa. 

- VISIÓ. Mantenir l’excel·lència amb un servei permanent i proper per a tota la 

ciutadania, identificat amb les seves necessitats, amb capacitat de detecció de 

les desigualtats i de donar resposta especialitzada i actualitzada en defensa dels 

drets i les llibertats de les persones, la protecció del medi ambient i els animals. 

- VALORS. En el compliment de les seves funcions i en el marc de la llei, amb la 

identificació dels factors que afavoreixen el conflicte, les desigualtats, amb 

l’actuació proactiva, preventiva i discreta. 

Els valors de la Policia Local seran sempre: 

 Respecte. 

 Confiança. 

 Igualtat. 

 Transparència. 

 Eficiència. 

2. OBJECTIUS DEL DOCUMENT 

Els propòsits de la Carta de Serveis de la Policia Local són: 

- Presentar els serveis que presta i els compromisos de qualitat que assumeix. 

- Mostrar els drets i les responsabilitats dels receptors d’aquests serveis. 

- Fer un exercici de transparència en la prestació del servei. 

- Facilitar a la ciutadania una influència més efectiva sobre els serveis rebuts.  

- Fomentar la millora contínua de la qualitat en la prestació del servei. 

3. SERVEIS QUE PRESTA LA POLICIA LOCAL 

Amb relació a la convivència ciutadana: 

- Vetllar per la convivència als espais públics i d’afectació pública, des de la 

confiança mútua amb la ciutadania, en el compliment de la normativa, amb la 

finalitat d’harmonitzar i fomentar l’ús compartir dels espais públics. 

- Garantir la presència social i reforçar la prevenció enfortint les relacions amb la 

comunitat, el teixit associatiu i les escoles. 

- Col·laborar en donar resposta a conflictes privats a requeriment. 

- Ajudar en la resolució consensuada i participar en processos de mediació 

policial. 

https://www.santcugat.cat/


[Carta de Serveis de la Policia Local – Juliol 2021]  Policia Local Sant Cugat del Vallès 
 
 

 
 https://www.santcugat.cat/  5 
 

- Vetllar pel compliment de la normativa que afecti a la qualitat de vida de les 

persones i atendre especialment en la mediació de sorolls en locals i habitatges 

quan no sigui constitutiu d’infracció. 

- Informar sobre la gestió administrativa dels serveis específics relacionats amb la 

intervenció de la Policia Local. 

- Vigilar i conscienciar en la protecció del medi ambient i del benestar animal. 

- Identificar, denunciar i gestionar la retirada de residus, especialment en l’espai 

forestal. 

- Informar als sol·licitants dels serveis les actuacions que s’han portat a terme o 

les indicacions que corresponguin. 

Amb relació a la mobilitat i seguretat vial: 

- Ordenar el trànsit en el terme municipal. 

- Millorar la seguretat vial i la seva sostenibilitat.  

- Corregir les infraccions de trànsit. 

- Elaborar estudis tècnics i propostes de millora en la regulació viària.  

- Prevenir i actuar en els accidents de trànsit.  

- Atendre a les víctimes. 

- Restaurar la normalitat en la circulació després de qualsevol incident. 

- Investigar i instruir atestats d’accidents de trànsit. 

- Controlar i vigilar el transport de persones i mercaderies. 

- Atendre els requeriments i les incidències en els serveis públics, transport de 

persones, accessibilitat en parades, estacionaments i altres.  

- Realitzar controls de velocitat, alcoholèmia i drogues. 

- Prevenir la sinistralitat amb campanyes de seguretat específiques (cinturó de 

seguretat, sistemes de retenció infantil, casc, telèfon mòbil, transport escolar). 

- Regular l’ús de vehicles de mobilitat urbana (bicicletes, patinets, o anàlogues). 

- Col·laborar en la seguretat a la via pública amb afluència de públic 

(esdeveniments esportius, festes populars, manifestacions o concentracions). 

- Prestar assistència, assegurar i senyalitzar l’espai públic en cas de catàstrofe, 

calamitat o incidents greus. 

- Activar protocols i plans d’actuació necessaris en casos excepcionals. 

- Informar de les qüestions relacionades amb els serveis prestats. 

- Informar de l’estat i les tramitacions dels expedients relacionats amb la Policia 

Local (peticions, autoritzacions administratives i altres).  

Amb relació a la seguretat ciutadana: 

- Ajudar a garantir la seguretat en el territori fent vigilància i patrullatge policial. 

- Treballar la prevenció amb la ciutadania per evitar l’aparició de situacions que 

afectin a la seguretat ciutadana. 

- Actuar i investigar infraccions administratives davant els problemes de seguretat 

ciutadana i atendre a les possibles víctimes. 

https://www.santcugat.cat/
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- Practicar les diligències necessàries per tal d’esclarir la identificació, denúncia 

i/o detenció dels autors i col·laboradors dels fets il·legals. 

- Intervenir en situacions que alterin la seguretat i la pacífica convivència 

(robatoris, furts, agressions vandalisme, baralles, etc.) amb atenció a les 

víctimes, especialment quan es tracti de menors, discapacitats o col·lectius 

vulnerables. 

- Retirar armes i altres objectes perillosos de la via pública. 

- Participar amb altres cossos policials en plans preventius. 

- Col·laborar amb la autoritat judicial en la detenció d’autors de fets delictius. 

- Gestionar permisos d’armes del tipus A i B de la 4ª categoria (aire comprimit). 

4. DADES D’IDENTIFICACIÓ I INFORMACIÓ DE CONTACTE 

Direcció (OAC1) Plaça de la Vila, 2. 08172 Sant Cugat del Vallès 

Línies de transport públic  

Altres OAC  

Línies de transport públic  

Telèfons 112 
092 
935 657 092 des de l’exterior 

Fax atestats i jutjats: 936 746 291 

Fax general 936 745 116  

Web https://www.santcugat.cat/web/policia-local  

 

                                                           

1 OAC: Oficina d’Atenció Ciutadana 

https://www.santcugat.cat/
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5. DRETS I OBLIGACIONS CONCRETS DELS USUARIS I 

RECEPTORS DELS SERVEIS 

Drets: 

- Rebre atenció respectuosa tant en la via pública com en les dependències 

policials. 

- Identificar al funcionari que presta servei. 

- Obtenir informació dels serveis i actuacions que siguin concernents o les 

tramitacions dels procediments que l’afectin. 

- A la protecció, seguretat i confidencialitat de les dades personals. 

- Presentar suggeriments, felicitacions i reclamacions sobre el funcionament dels 

serveis. 

- Exigir responsabilitats a l’Ajuntament i el seu personal quan correspongui 

legalment. 

- Qualsevol altre dret reconegut a la Constitució i en las lleis.  

Obligacions: 

- Dirigir-se amb educació i respecte.   

- Informar a la Policia Local de qualsevol situació que pugui ser constitutiva de 

delicte. 

- Complimentar els requeriments per la normativa vigent. 

- Col·laborar a requeriment de l'autoritat en els casos exigibles per llei. 

- Abonar les taxes establertes. 

- Fer ús responsable de les instal·lacions i elements i serveis públics. 

- Facilitar la informació necessària al presentar suggeriments o reclamacions per 

la seva tramitació. 

6. NORMATIVA REGULADORA DELS SERVEIS 

Policia de seguretat: definida per garantir la seguretat conjuntament amb els altres 

cossos competents. 

- Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. («BOE» 

63, de 14-3-1986.). 

- Ley 16/1991, de 10 de julio, de las Policías Locales. 

- Ley 4/2003, de 7 de abril, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de 

Cataluña.  

Policia de circulació: desenvolupada per ordenar i regular el trànsit, la seguretat de la 

circulació, la prevenció de l'accidentalitat, l’atenció a víctimes d’accidents i la seva 

investigació, així com la normalització del trànsit després de qualsevol incident. 

- Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña. 

- Ley 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

https://www.santcugat.cat/


[Carta de Serveis de la Policia Local – Juliol 2021]  Policia Local Sant Cugat del Vallès 
 
 

 
 https://www.santcugat.cat/  8 
 

- Ley 16/1991, de 10 de julio, de las Policías Locales. 

- Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial (BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015). 

- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación (consolidado a 01 10 2015). 

- Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

de procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial. (BOE núm. 95, de 21 de abril). 

- Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos. (BOE n.º 22, de 26 de enero de 1999; 

corrección de errores en BOE n.º 38, de 13 de febrero de 1999). 

- Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Conductores (consolidado a 31 12 2015).  

- Ordenances i reglaments municipals.  

Policia de proximitat: per garantir la prevenció amb la presència al territori, enfortint les 

relacions amb la comunitat, el teixit associatiu i les escoles. 

- Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. («BOE» 

63, de 14-3-1986.). 

- Ley 16/1991, de 10 de julio, de las Policías Locales. 

Policia administrativa: pel compliment de les ordenances i reglaments municipals. 

- Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña. 

- Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. («BOE» 

63, de 14-3-1986.)  

- Ley 16/1991, de 10 de julio, de las Policías Locales.  

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

- Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la 

Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de 

impulso de la actividad económica. 

- Ordenances i reglaments municipals.  

Atenció a la ciutadania: informació, orientació i gestió administrativa dels serveis i 

tràmits concrets de la Policia Local. 

- Portal de Tràmits:  https://seu.santcugat.cat/seu/Procedimientos.aspx  

- Ordenances Fiscals: https://www.santcugat.cat/web/ordenances-fiscals  

- Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

(«BOE» 63, de 14-3-1986.) 

- Ley 16/1991, de 10 de julio, de las Policías Locales. 

- Ley 4/2003, de 7 de abril, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de 

Cataluña.  

https://www.santcugat.cat/
https://seu.santcugat.cat/seu/Procedimientos.aspx
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7. FORMES DE COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA 

Per canalitzar els drets dels ciutadans existeixen diverses vies que es poden resumir 

en: 

- Audiències públiques en les que l’Ajuntament invita a la participació ciutadana. 

- Impuls i iniciatives populars de propostes amb el suport d’una majoria. 

- Pressupostos participatius, quan l’Ajuntament ho disposa. 

- Propostes al Ple Municipal. 

- Canals oberts de comunicació (vies digitals i convencionals). 

- Observatori sociològic, enquestes periòdiques o puntuals.  

- Sistema de queixes i suggeriments, de reclamacions o felicitacions. 

8. COMPROMISOS DE QUALITAT I INDICADORS PER 

MESURAR EL GRAU DE COMPLIMENT 
 

POLICIA DE SEGURETAT 

Compromisos de qualitat  Indicadors del grau de compliment 

1 Donar resposta als incidents 
relacionats amb la seguretat 
ciutadana. 

1 Nombre d’actuacions per incidents 
relacionats amb la seguretat 
ciutadana. 

2 Increment de la planificació preventiva 
davant percepcions d’inseguretat. 

2 Nombre d’hores d’increment de la 
planificació preventiva. 

3 Increment de les investigacions 
administratives en matèria de medi 
ambient i protecció dels animals en 
col·laboració amb l’Àrea de Medi 
ambient. 

3 Nombre d’actuacions en matèria de 
medi ambient i protecció dels animals 
i grau de resolució. 

4 Coordinar activitat amb Mossos 
d’Esquadra. 

4 Nombre d’activitats coordinades. 

 

POLICIA DE CIRCULACIÓ 

Compromisos de qualitat  Indicadors del grau de compliment 

1 Intervenir en incidents d'ordenació i 

regulació del trànsit. 

1 Nombre d'incidents d'ordenació i 

regulació de trànsit. 

2 Efectuar controls de seguretat vial i 

protecció de trànsit. 

2 Nombre de controls de seguretat vial i 

protecció del trànsit 

3 Efectuar campanyes preventives 

(alcoholèmia, drogues, casc, 

cinturó...). 

3 Nombre de campanyes preventives 

(alcoholèmia, drogues, casc, 

cinturó...). 

https://www.santcugat.cat/
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4 Intervenir en accidents amb víctimes. 4 Nombre intervencions en accidents 

amb víctimes. 

5 Instruir atestats (< 2 mesos, mai >6 

mesos) 

5 Nombre d’atestats complimentats en 

el període establert. 

6 Retirar vehicles abandonats de la via 

pública. 

6 Nombre de vehicles abandonats. 

 

POLICIA DE PROXIMITAT 

Compromisos de qualitat  Indicadors del grau de compliment 

1 Qualitat en l’atenció personal a la via 

pública i a les dependències. 

1 Reducció del nombre de queixes per 

intervencions a la via pública i a les 

dependències. 

2 Reunions amb veïns, associacions i 

altres.  

2 Nombre de reunions.  

3 Efectuar sessions formatives i 

divulgatives. 

3 Nombre de sessions formatives i 
divulgatives. 

4 Auxiliar en serveis per assistència a 

causa de violència de gènere i 

infraccions d’odi i discriminació. 

4 Nombre de serveis d’auxili per 
assistència a causa de violència de 
gènere i infraccions d’odi i 
discriminació. 

 

POLICIA ADMINISTRATIVA 

Compromisos de qualitat  Indicadors del grau de compliment 

1 Donar resposta immediata presencial o 

telefònica per informació dels serveis 

vinculats. 

1 Nombre de respostes presencials o 

telefòniques per informació dels serveis 

vinculats.  

2 Respondre als incidents per 

comportaments regulats en les 

ordenances municipals. 

2 Nombre d'incidents per comportaments 

regulats en les ordenances municipals. 

3 Efectuar investigacions per 

incompliments greus / molt greus 

(procediments d’esmena i/o 

sancionadors) 

3 Nombre de investigacions per 

incompliment de llicències i permisos. 

(Procediments d’esmena) 

4 Protegir el medi ambient i l’entorn social, 

potenciant les investigacions per 

infraccions administratives 

(sancionadors) 

4 Nombre d’investigacions per infraccions 

administratives (procediments 

sancionadors). 
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POLICIA ATENCIÓ CIUTADANA 

Compromisos de qualitat  Indicadors del grau de compliment 

1 Resposta als requeriments dels 

serveis, no urgents <12’ i 

emergències <7’ (*). 

1 Nombre de respostes a requeriments 

de serveis no urgents i d'emergència. 

2 Atendre les queixes i suggeriments 

per escrit per serveis prestats per la 

Policia Local (<30 dies). 

2 Nombre de respostes a queixes i 

suggeriments per escrit per serveis 

prestats per la Policia Local . 

3 Atendre a menors, absentisme, 

consums prohibits, etc. 

3 Nombre d’intervencions amb menors. 

(*) Considerem servei d’emergència si hi han ferits o risc per a les persones. 

9. MESURES D'ESMENES I REPARACIÓ 

En cas d’incompliment d’algun dels compromisos anteriors, el següent punt indica els 

canals de comunicació amb els responsables del servei policial establerts. 

En cas de confirmació d’incompliment, es lliurarà un escrit informant de les causes, així 

com de les mesures adoptades per corregir les deficiències detectades.  

10. FORMES DE PRESENTACIÓ DE QUEIXES I 

SUGGERIMENTS 

Els canals de comunicació de la queixa o suggeriment són: 

- A l’OAC per correu electrònic o presencialment. 

- En els apartats de Policia Local de la bústia de queixes i suggeriments de 

l'Ajuntament de Sant Cugat de Vallès telemàticament. 

- Via web https: // ... 

- Telefònic: 010 / Telèfon ... 

El procés que s’estableix serà: 

I. Presentació a l'òrgan responsable de la seva resolució 

II. Recepció de la queixa / suggeriment. 

III. Resolució de la queixa / suggeriment per part de l'òrgan responsable. 

IV. Resposta en el cas que s'hagi sol·licitat. 

11. ANY DE PUBLICACIÓ I PERÍODE DE VIGÈNCIA 

El document es publica amb data juliol de 2021 i tal i com s’indica en la presentació de 

la carta té una vigència de tres anys. 

https://www.santcugat.cat/
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PRESENTACIÓ 

El present document recull de forma organitzada les bones pràctiques a aplicar en la 

Policia Local de Sant Cugat. La seva projecció i consolidació es materialitza en una 

activitat professional de qualitat. 

Fem una aposta per la implantació del manual donat al conjunt d’avantatges que 

comporta la disposició de models de bones pràctiques com referent del treball policial.  

Per implementar un manual de bones pràctiques en l’organització, cal considerar 

prèviament una sèrie de punts donada la importància que comporta. 

Des de la perspectiva de l’estructura de l’organització policial, la part directiva ha d'estar 

molt involucrada amb el projecte i donar-li impuls amb la programació i els mitjans 

necessaris. 

Si bé en la policia, la cultura de grup és prou evident, la bona pràctica la reforça de 

manera més formal. L’aplicació d’aquesta eina aporta competències com la iniciativa, la 

creativitat i la millora contínua que segueix sent permanent al disposar-se d’un model 

referencial, malgrat algunes opinions restrictives, com una visió parcial que es pugui 

tenir sobre la seva efectivitat.  

https://www.santcugat.cat/
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1. CARACTERÍSTIQUES 

Amb el Manual de Bones Pràctiques de la Policia Local, l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès es dota d'una eina que resulta referencial ja que recull els aspectes bàsics, 
essencials per a la millor pràctica de la funció de la seva Policia. 

El coneixement dels continguts del document permet comprendre millor el funcionament 
de l'organització, així com canalitzar l’accés de manera ordenada i concisa al treball 
policial, disposant-se d'un aprenentatge formal de la seva activitat professional. 

 És fonamentalment un exercici de documentació del funcionament de 
l'organització. 

 En la seva projecció transmet transparència. 

 És una eina que reforça la benvinguda a les noves incorporacions. Forma part 
del conjunt d’eines de coneixement i aprenentatge del nouvingut. 

 Impulsa i agilitza l'acompliment de les funcions. 

 Amb el control de la seva aplicació s’obtenen dades quantificables per poder 
analitzar processos de treball. 

 En general, permet una millora de la productivitat. 

 Millora la coordinació per evitar duplicitats. 

 Redueix costos i augmenta la capacitat operativa i de gestió. 

 Serveix com a eina d'autoavaluació. 

 
El Manual de Bones Pràctiques manté una complementarietat amb la Carta de Serveis 
de la Policia Local i comparteix alguns dels seus continguts. Si bé el manual és un 
document a l’abast de tothom, té una projecció  preferentment interna i són els ciutadans 
els que reben els beneficis finals del seu impuls. L’aplicació i actualització del manual 

correspon al cos de la Policia Local i la utilització pràctica també correspon als serveis 

municipals que composen la corporació. La diferència substancial amb la carta de 
serveis és que es tracta d’una eina d’interrelació entre la Policial Local i la ciutadania. 
 
En tot cas, i com ja s’ha indicat, els beneficiaris finals tant de la carta de serveis com del 
manual de bones pràctiques són les ciutadanes i ciutadans del municipi. 

2. QUALITAT COM OBJECTIU 

La consolidació de l’aplicació de les bones pràctiques està vinculat en el seu objectiu 

finalista a la millora de la qualitat del servei de Policia Local. 
 
La implantació del Manual de Bones Pràctiques (MBBPP) és un exercici definit, utilitzant 
una definició de la norma internacional ISO 9001-2015 Sistemes de Gestió de la 
Qualitat, com “una decisió estratègica per a una organització que pot ajudar a millorar 
l’acompliment global i proporcionar una base sòlida per a les iniciatives de 
desenvolupament sostenible”.  
 
En aquesta línia el MBBPP és un document dedicat a formalitzar el modus de treball 
especialitzat, recollint els estàndards o requisits de qualitat proposats com metodologia. 
 
Veiem en el recorregut de la norma sobre gestió de la qualitat ressenyada en aquest 
punt, que aporta eines de millora en els processos de treball. El propòsit és incorporar 
la bona pràctica en el lloc estratègic d’un procés de treball essencial dintre de l’activitat 

de la Policia Local. 

https://www.santcugat.cat/
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En sintonia amb això, el camp d’aplicació de la gestió de la qualitat és el que correspon 

a l’aplicabilitat de la bona pràctica en una activitat com la de Policia Local. Ho veiem 

repassant en la pràctica literalitat els requisits de la norma: 
 

 Necessita demostrar la seva capacitat per proporcionar regularment serveis que 
satisfacin els requisits de la ciutadania, els legals i reglamentaris aplicables. 

 Aspira a augmentar la satisfacció de la ciutadania a través de l'aplicació eficaç 
de processos per a la millora i l'assegurament de la conformitat amb els requisits 
de la ciutadania, així com els legals aplicables. 

 
Per completar l’enfoc aquest document (MBBPP) es desplega el marc definitori de la 
Policia Local, que s’identifica clarament en la missió i la visió de l’organització, 
relacionant els valors que l’acompanyen en la seva feina diària. 

3. CONCEPTE DE BONA PRÀCTICA 

Una bona pràctica és un model estàndard que es proposa com requisit de qualitat en 

l’activitat de la Policia Local. 

Així mateix, la bona pràctica és en primera instància una eina d’autoavaluació davant 

aquesta referència i serveix per conèixer les diferències i els objectius per aconseguir-

la. 

Els receptors perceben que el servei policial es realitza a partir de requisits de bones 

pràctiques establertes, contrastades i subjectes a estàndards de qualitat. Aquesta 

percepció i els propis resultats de l’activitat es projecten en conjunt permetent percebre 

a una entitat ben organitzada i que compleix amb les expectatives. L’aplicació de la bona 

pràctica redueix la possibilitat d’insatisfacció que es derivaria de la baixa qualitat de la 

feina professional. 

4. PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE LA BONA PRÀCTICA I 

DEL SEU TRACTAMENT 

En la formalització del manual existeixen dos aspectes essencials, la identificació de la 

Bona Pràctica (BP, en endavant) i la seva valoració. A partir d’aquesta perspectiva, el 

desenvolupament del document passarà pels següents punts: 

- La identificació detallada de la BP i la seva agrupació per família de treball. 

- Cada BP estarà titulada amb una frase curta i unívoca, que servirà per identificar 

el seu contingut de forma immediata. 

- A cada BP se li podrà assignar una numeració que correspondrà a 

l’agrupació/família a la que pertany (en posteriors apartats de la present proposta 

es mostren exemples). Els procediments o documents que es puguin vincular a 

la BP hauran de relacionar-se amb ella amb la numeració familiar corresponent. 

- L'explicació de la BP és un text una mica més extens que desenvolupa el titular. 

- La valoració de la BP es realitza per tal d’identificar els aspectes a millorar. La 

valoració pot atendre a una escala amb un criteri que pot ser: 

https://www.santcugat.cat/
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o No compleix. 

o A vegades compleix o compleix parcialment. 

o Compleix. 

o Compleix i supera en algun aspecte. 

o Compleix i supera de forma excel·lent. 

- Finalment, la bona pràctica la podem determinar en dos tipus: 

o Les obligatòries, realitzades en el marc del necessari compliment 

normatiu, es deriven de la responsabilitat en la funció professional. 

o Les recomanables, aporten un valor afegit en la qualitat del servei. 

Poden sorgir com acció de millora. 

Es presenta una fitxa model aplicable a cada enunciat: 

Identificació i família de la Bona Pràctica 

Codificació  i agrupació de la bona pràctica per la seva ordenació. 

Títol 

Denominació explícita de a bona pràctica. 

Explicació 

Contingut detallat de la denominació de la bona pràctica. 

Valoració 

□ No compleix. □ A vegades compleix o compleix parcialment. □ Compleix.  
□ Compleix i supera en algun aspecte. □ Compleix i supera de forma 
excel·lent. 

Tipus 

□ Obligatòria. □ No obligatòria. 

5. POLICIA LOCAL, ÈTICA I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL  

En el punt de “Qualitat com objectiu” s’ha expressat que el MBBPP s’estén en el marc 

definitori de la Policia Local, que és la missió i la visió de l’organització, relacionant els 

valors que l’acompanyen en la seva feina diària. 

Així, i tal i com es fa en altres presentacions de la conceptualització de la Policia Local, 

la manera mes efectiva de compartir la descripció de l’organització és mitjançant la 

missió, la visió i els valors que l’acompanyen en el decurs de la seva activitat: 

- MISSIÓ. En el marc que li confereix l’ordenament jurídic, així com per delegació 

de l’alcaldia, és ser referent en l’àmbit de la Policia Local, treballant per que Sant 

Cugat del Vallès sigui una ciutat de convivència i seguretat, que avanci per ser 

una societat més justa. 

- VISIÓ: Mantenir l’excel·lència amb un servei permanent i proper per a tota la 

ciutadania, identificat amb les seves necessitats, amb capacitat de detecció de 

les desigualtats i de donar resposta especialitzada i actualitzada en defensa dels 

drets i les llibertats de les persones, la protecció del medi ambient i els animals. 

- VALORS: en el compliment de les seves funcions i en el marc de la llei, amb la 

identificació dels factors que afavoreixen el conflicte, les desigualtats, amb 

l’actuació proactiva, preventiva i discreta. 
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Els valors de la Policia Local seran sempre: 

 Respecte 

 Confiança 

 Igualtat 

 Transparència 

 Eficiència 

El suport més sòlid per desenvolupar i aplicar la missió, la visió i els valors que defineixen 

l’activitat de la Policia Local es sustenta i té els seus fonaments en la responsabilitat, la 

dignitat personal i el respecte als drets humans de cada una de les persones que 

composen la policia. Des d’aquesta premissa es fonamenta la deontologia professional 

que es projecta com un model de comportament col·lectiu.  

 

Il·lustració 17 - Marc i equilibri de la Policia Local 

6. MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES DE LA POLICIA 

LOCAL 

Donada la diversa i variada activitat que realitza la Policia Local, fem a continuació una 

relació dels enunciats de bones pràctiques que serien referencials. 

Cal considerar que en la redacció del contingut de les bones pràctiques es poden utilitzar 

les següents expressions, que són capitals per determinar d’entre altres qüestions 

l’obligatorietat o no d’una bona pràctica: 

• "ha de" indica un requisit. 

• "hauria de" indica una recomanació. 

• "pot" indica un permís, una possibilitat o una capacitat. 

Es interessant considerar aquests temps verbals si es desenvolupa en el contingut de 

cada bona pràctica la definició d’obligatòria o recomanable. 
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Il·lustració 2 - Resum bones pràctiques 

6.1. Bones Pràctiques de la Direcció de la Policia Local 

6.1.1. En relació a la pròpia organització 

En aquest punt es relacionen les relatives a la responsabilitat de la capa directiva en el 

correcte funcionament de la Policia Local. Correspon bàsicament a dos grups: al 

personal que composa el cos i als mitjans necessaris pel desenvolupament del treball. 

6.1.1.1. Al personal de la organització 

• Emetre i mantenir actualitzat l'organigrama funcional. 

• Garantir una plantilla mínima imprescindible per a cobrir els serveis que la 

normativa vigent li assigna de manera exclusiva i compartida. 

• Garantir que es disposa d’un pla de treball per a tots els components de la 

PL. 

• Garantir que tots els membres de la PL tenen definides les seves funcions i 

responsabilitats. 

• Facilitar als comandaments del cos les eines per desenvolupar i exercir la 

seva activitat en les millors condicions, en ordre a les funcions que la 

normativa els atribueix. 

• Propiciar en la mesura del possible un funcionament horari que permeti la 

conciliació familiar. 

• Promoure la qualificació i coordinació dels comandaments, dels agents i dels 

equips de treball associats. 

• Disposar dels mitjans necessaris per garantir una comunicació formal 

efectiva entre els diferents òrgans que composen l’estructura del cos. 

https://www.santcugat.cat/
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• Facilitar els plans de formació i actualització dels coneixements necessaris 

per a tots els membres de la plantilla de la PL per l'exercici de la seva funció 

en les millors condicions de qualitat. 

• Promoure a  tot el personal del Cos l’autoavaluació del Manual de Bones 

Pràctiques. 

• Disposar per a cada lloc de treball del pla de prevenció de riscos laborals. 

• Facilitar els mitjans per la resposta al ciutadà davant de queixes i 

suggeriments, així com la implantació i gestió de la Carta de Serveis de la 

Policia Local. 

• Emetre les directius necessàries en el tractament dels objectes perduts. 

6.1.1.2. Als mitjans materials i les instal·lacions  

• Proveir dels mitjans materials (protecció personal, comunicació i mobilitat) 

necessaris als membres de la Policia Local per a l'exercici de la seva funció. 

• Incorporar mitjans de mobilitat respectuosos amb el medi ambient. 

• Garantir el manteniment i la renovació dels mitjans materials necessaris per 

a la realització de l'activitat policial. 

• Dotar als agents dels mitjans tecnològics adients per donar resposta a les 

necessitats de gestió d’accés a la informació i al tractament de les dades, en 

les millors condicions d’eficàcia i protecció. 

• Aplicar les mesures de protecció de la informació i les dades de caràcter 

personal en els suports digitals i en altres. 

• Mantenir i actualitzar les instal·lacions policials per a la correcta realització 

de l'activitat professional. 

6.1.1.3. Referides a la ciutadania 

• Monitoritzar l’estat d’opinió de la ciutadania envers la Policia Local, detectant 

i reconduint aquelles situacions que puguin alterar la reputació del cos. 

• Garantir la comunicació externa. 

• Promoure i comunicar la Carta de Serveis de la Policia Local. 

• Aplicar la metodologia necessària per a la gestió de les queixes, 

reclamacions, suggeriments o felicitacions en relació al servei policial que els 

ciutadans puguin presentar. 

• Aplicar la metodologia necessària pel registre i gestió dels objectes perduts 

amb celeritat i eficiència. 

• Aplicar la metodologia necessària pel registre i gestió de retirada de vehicles 

abandonats amb celeritat i eficiència. 

• Mantenir i actualitzar les instal·lacions policials per a la correcta realització 

de l'activitat professional. 

6.2. Bones Pràctiques del cos de la Policia Local 

6.2.1. En l’exercici de la funció com a Policia Local 

• Realitzar la seva activitat professional d’acord al que estableix la llei. 

• Aplicar a cada moment les directrius establertes sobre uniformitat. 

https://www.santcugat.cat/
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• Complimentar el que estableix la normativa de prevenció de riscos laborals 

en els contextos que l’espai operatiu i el tipus d’activitat estableix. 

• Realitzar i executar informes relacionats amb l’activitat de seguretat que li 

correspongui. 

• Conèixer els principals factors de risc de la conducta delictiva, així com de 

les conductes antisocials. 

• Conèixer i aplicar de forma estricta els protocols d’actuació professional. 

• Conèixer i aplicar els termes que corresponguin del pla de prevenció de 

riscos laborals. 

6.2.2. Referides a la seva pròpia organització 

• Col·laborar en la implantació o desenvolupament de l'activitat operativa que 

l'organització tingui establerta, des de l’ètica personal i la deontologia 

professional. 

• Col·laborar de forma activa en l'aplicació dels plans de seguretat i prevenció 

que l’organització tingui establerts, plans de crisi, d’emergències o de 

protecció dels edificis, de la forma més efectiva. 

• Coordinar i dirigir equips de treball per part dels comandaments amb 

eficiència i dintre de l’estratègia general establerta. 

6.2.3. Referides a les instal·lacions policials i altres espais de treball 

• Protegir els edificis i els espais propis o de responsabilitat de l’Ajuntament, i 

aquells als que els sigui assignada aquesta feina. 

• Aplicar o col·laborar en la gestió del pla d’emergències interior i evacuació 

que pertoqui. 

6.2.4. Referides a l’activitat de mobilitat i seguretat vial 

• Ordenar el trànsit en el terme municipal amb compliment de la normativa 

aplicable. 

• Corregir les infraccions de trànsit en aplicació del que estableix la normativa 

i la deontologia professional. 

• Elaborar estudis tècnics i propostes de millora en la regulació viària.  

• Prevenir i actuar en els accidents de trànsit.  

• Atendre a les víctimes dels accidents de trànsit amb celeritat i la major 

eficàcia possible. 

• Restaurar la normalitat en la circulació després de qualsevol incident amb la 

major celeritat possible. 

• Investigar i instruir atestats d’accidents de trànsit amb eficàcia. 

• Controlar i vigilar el transport de persones i mercaderies en compliment de la 

normativa aplicable. 

• Atendre els requeriments i les incidències en els serveis públics, transport de 

persones, accessibilitat, estacionaments i altres amb la major celeritat 

possible.  

• Realitzar controls de velocitat, alcoholèmia i drogues amb respecte, diligència 

i d’acord al que estableixi la normativa aplicable. 
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• Prevenir la sinistralitat amb campanyes de seguretat específiques aplicant-

les amb la major eficàcia possible.  

• Col·laborar en la seguretat a la via pública amb afluència de públic 

(esdeveniments esportius, festes populars, manifestacions o 

concentracions), aplicant la deontologia professional. 

• Prestar assistència immediata, assegurar i senyalitzar l’espai públic en cas 

de catàstrofe, calamitat o incidents greus amb eficàcia. 

• Activar protocols i plans d’actuació necessaris en casos excepcionals amb 

diligència i eficàcia. 

• Informar de les qüestions relacionades amb els serveis prestats de la forma 

més completa i amb la major diligència possible. 

• Informar de l’estat i les tramitacions dels expedients relacionats amb la 

Policia Local (peticions, autoritzacions administratives i altres), de la forma 

més completa i amb la major diligència possible. 

6.2.5. Referides a l’activitat de seguretat ciutadana 

• Ajudar a garantir la seguretat en el territori fent vigilància i patrullatge policial 

en aplicació del que estableix la normativa i la deontologia professional. 

• Treballar la prevenció amb la ciutadania per evitar l’aparició de situacions que 

afectin a la seguretat ciutadana. 

• Actuar i investigar infraccions administratives davant els problemes de 

seguretat ciutadana i atendre a les possibles víctimes. 

• Practicar les diligències per  esclarir la identificació, denúncia i/o detenció 

dels autors i col·laboradors dels fets il·legals amb celeritat, la major eficàcia 

possible, aplicant el que estableix la normativa i la deontologia professional. 

• Intervenir en situacions que alterin la seguretat i la pacífica convivència 

(robatoris, furts, agressions vandalisme, baralles, etc.) amb atenció a les 

víctimes, especialment quan es tracti de menors, discapacitats o col·lectius 

vulnerables amb celeritat, la major eficàcia possible, aplicant el que estableix 

la normativa i la deontologia professional. 

• Retirar armes i altres objectes perillosos de la via pública amb celeritat i 

aplicant el que estableix la normativa. 

• Facilitar a les víctimes la resposta policial més ràpida i eficaç en situacions 

de risc, en especial a les víctimes de violència de gènere. 

• Facilitar a les víctimes informació clara i accessible sobre els seus drets 

legals i animar també als testimonis a que denunciïn aquests delictes. 

• Donar una resposta policial amb el major grau de sensibilitat, qualitat i 

eficiència en relació amb la cura i la protecció de les víctimes i evitar les 

actuacions que representin un increment de la victimització. 

• Participar amb altres cossos policials en plans preventius aplicant la  

deontologia professional, diligència i eficàcia corresponent. 

• Col·laborar amb la autoritat judicial en la detenció d’autors de fets delictius 

amb diligència i en aplicació del que estableix la llei. 

• Gestionar permisos d’armes del tipus A i B de la 4ª categoria (aire comprimit) 

d’acord amb el que estableix la normativa vigent. 
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6.2.6. Referides a l’activitat de policia administrativa 

• Donar resposta immediata presencial o telefònica per informació dels serveis 

vinculats el més completa possible. 

• Respondre als incidents per comportaments regulats en les ordenances 

municipals aplicant la deontologia professional. 

• Efectuar investigacions per incompliments de llicències i permisos amb 

diligència i eficàcia. 

• Protegir el medi ambient i l’entorn social, potenciant les investigacions per 

infraccions administratives susceptibles de ser sancionades, amb eficàcia i 

en compliment de la normativa aplicable. 

6.2.7. En relació amb la ciutadania 

• Expressar-se amb educació i cortesia. 

• Identificar-se en l’acte de servei. 

• Atendre i informar a la ciutadania a la via pública i a les dependències amb 

respecte i educació. 

• Garantir la confidencialitat de la informació relacionada amb l’activitat 

professional. 

• Realitzar els serveis en el menor temps possible. 

• Atendre telefònicament de forma permanent. 

• Registrar i gestionar els objectes perduts. 

• Atendre les queixes i suggeriments per escrit per serveis prestats en el menor 

temps possible. 

• Atendre a menors, absentisme, consums prohibits, amb diligència i d’acord 

amb el que estableix la llei. 

• Efectuar sessions formatives i divulgatives i aplicar els coneixements 

adquirits de la forma més beneficiosa per la comunitat. 

• Col·laborar en l’ajut als grups vulnerables, gent gran, amb la perspectiva de 

prevenció i protecció, amb diligència i major efectivitat que sigui possible.  

• Auxiliar en serveis per assistència a causa de violència de gènere, infraccions 

d’odi i discriminació amb diligència, celeritat i efectivitat. 

• Treballar amb una orientació de protecció del medi ambient i en la prevenció 

davant les possibles incidències en l’espai forestal. 

• Aplicar la normativa en matèria de protecció dels animals. 
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1. POLICIA DE PROXIMITAT 

1. Per desenvolupar les seves funcions, fent prevaler la prevenció i la proximitat amb la 
ciutadania i les entitats de Sant Cugat i garantint la imparcialitat i la no discriminació. 

2. Potenciarem la Policia de Barri, destinant més efectius i recursos i ampliant les seves 
funcions als districtes. 

3. Potenciarem la policia als districtes augmentant la disponibilitat i horaris de l'atenció 
sobre seguretat i convivència al Casals dels districtes. 

2. SEGURETAT AMB COMPROMÍS DE SERVEI I EFICIÈNCIA 

4. Potenciarem l’eficiència i el compromís de servei per part dels agents, augmentant 
els recursos i la formació continuada. 

5. Redimensionarem la plantilla de la policia, cercant obtenir les ratis aconsellades de 
policies per habitant. Convocarem anualment totes les places que ens sigui possible 
dins de les limitacions imposades des de l'estat, en vista d'aconseguir aquesta ràtio. 

3. SEGURETAT I INNOVACIÓ 

6. Utilitzarem els nous avanços tecnològics al servei de la seguretat per garantir una 
major cobertura i vigilància, però posant sempre per davant la salvaguarda de la intimitat 
dels nostres ciutadans. 

7. Establirem un sistema de càmeres de vídeo vigilància amb els següents paràmetres: 

8. Integració del sistema amb la Base de Dades de Senyalaments Nacionals (BDSN). 
Detecta vehicles "marcats" i permet una reacció ràpida i preventiva dels efectius. 

9. Instal·lació de "xarxa" a les principals entrades i sortides del municipi. 

10. Sistema de detecció de matrícules. 

11. Promourem els sistemes de videovigilància menys invasius en la intimitat de les 
persones i retirarem aquelles càmeres de seguretat amb sistemes ja obsolets o 
excessivament invasius. 

12. Incorporació de eines de defensa no letal de dotació tipus projectors de gas pebre 
liquat, tipus Piexon, prèvia autorització, capacitació i protocol d’actuació dels agents amb 
aquesta eina defensiva no letal. 

13. Crearem una APP de seguretat ciutadana amb els següents objectius: 

a. Potenciar la comunicació amb la ciutadania mitjançant l'enviament de missatges 
"push". 

b. Apropament a totes les entitats de la població mitjançant la presentació de l'APP. 

4. SEGURETAT I CIVISME 

13. Estabilitzarem la plantilla d'Agents Cívics de manera definitiva i en un procés de 
formació continuada. 

14. Farem un protocol d'actuació i intervenció multidisciplinari sobre les conductes 
incíviques. 
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15. Desplegarem un servei de mediació comunitària en coordinació amb la Policia 
Local, per atendre i si cal intervenir en conflictes veïnals i d'altres alteracions de la 

convivència. 

16. Crearem el servei d'Assistència, Mediació i Resolució de Conflictes (PAMIRC) com 
a base del sistema policial de Sant Cugat, per afavorir el coneixement de l'entorn veïnal, 
per incrementar la percepció de seguretat i afavorir-ne una gestió més eficient. Aquest 
nou servei estarà integrat dins l'estructura de la Policia Local i coordinat amb l'Àrea de 
Serveis a les Persones, que oferirà unes funcions i prestacions de serveis directes a la 
ciutadania, alhora que permetrà una via de comunicació immediata amb l'administració 
Local. 

17. Crearem un programa de prevenció contra el racisme, la xenofòbia i l'homofòbia. 

18. Impulsarem el pacte ciutadà al voltant de la concurrència pública i l'oci nocturn. 

19. Incrementarem la coordinació entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, en el 

marc de les juntes locals de seguretat, i avaluarem conjuntament els programes de 
prevenció i coordinació en matèria de seguretat. Les Juntes Locals seran convocades 
cada trimestre, tal com aconsella el Departament d'Interior. 

20. Promourem la corresponsabilitat de tots els àmbits de la gestió pública en les 
polítiques de seguretat amb la creació de taules de treball transversals. 

21. Treballarem l'àmbit de la prevenció i la promoció de la convivència, posant èmfasi 
en els col·lectius més vulnerables. 

22. Crearem seccions policials especialitzades a casos de violència de domèstica, i 
altres delictes d'especial impacte social. Incorporarem programes de detecció i lluita 
contra la violència masclista i la violència en l'àmbit de la família. Prioritzarem l'atenció 
personalitzada a les víctimes i la formació específica dels i les professionals. 

23. Elaborarem un manual de bones pràctiques i cartes de servei en l'actuació de la 

Policia Local Incorporarem programes de prevenció de l'abús de l'alcohol i les 87 

drogues especialment per col·lectius vulnerables. Durem a terme una col·laboració 
estreta amb les entitats privades de Sant Cugat que treballen en el tractament i lluita 
contra les addiccions. 

24. Potenciar protocol de persones vulnerables (en especial gent gran, violència de 
gènere, domèstica i amb menors). 

25. Fomentarem noves formes de participació ciutadana en les campanyes de 
conscienciació amb la implicació de referents veïnals. 

5. POLICIA VERDA I AMIGA DELS ANIMALS 

26. Posarem èmfasi en la formació continuada dels agents contra els casos de 
maltractament animal i en la conscienciació d'una actitud animalista. 

27. Recuperarem la policia verda, tornant a crear les patrulles en bicicleta durant els 
caps de setmana, en zones de parcs i forestals. 

28. Com a ciutat amb un 40% de zona forestal, crearem un cos de Policia Forestal per 
patrullar per aquestes zones i preveure, en col·laboració estreta amb ADF, els delictes 
mediambientals. 
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29. Fomentarem la participació ciutadana i el voluntariat en els plans de protecció, les 
agrupacions de defensa forestal, el cos de bombers voluntaris, protecció civil; garantint 
que la seva participació es desenvolupi amb les condicions formatives i de recursos 
materials adequades. 

30. Revisarem les normatives i ordenances municipals per a la tinença d'animals 
domèstics i animals potencialment perillosos, de forma que vetllin pel dret dels animals 
i que garanteixin que els propietaris les coneguin i apliquin adequadament. 

6. SEGURETAT AL SERVEI DEL CIUTADÀ 

31. Promourem la corresponsabilitat amb la figura de l'agent veïnal en tasques de 
prevenció i detecció de riscos, però també en la promoció de la convivència. 

32. Impulsarem el Consell de seguretat local i les assemblees de seguretat de barri amb 
la participació del teixit veïnal i social. Garantirem una convocatòria periòdica de les 
reunions i un seguiment de les resolucions adoptades. 

33. En relació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC): 

a) Entrada a l'OAC d'un Agent qualificat (coneixements informàtics, empatia, ...) 

b) Nous protocols de coordinació amb Mossos d'Esquadra per tal de millorar el servei 
a la ciutadania i minimitzar la derivació a aquest cos a l'hora de recollir denúncies. 

c) Centralitzar l'atenció al ciutadà durant les hores d'OAC (millorar la qualitat del 
servei), donant suport a l'operador de sala. 

d) Suport a les patrulles en la instrucció de diligències, oficis (permetrà alliberar 
agents per realitzar servei al carrer). 

e) Suport al nou departament de Policia assistència en la instrucció de diligències, 
oficis... 

f) Elaboració d'informes tècnics a les companyies d'assegurances. 

g) Elaboració d'informes per actuacions relacionades amb la senyalització viària. 

7. SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 

34. Dotarem de millors mitjans al cos de Protecció Civil de Sant Cugat. 

35. Dimensionar i professionalitzar el cos amb servei que permeti 1 coordinador tots els 
caps de setmana, amb una triple vessant de servei: 

- Actuacions preventives en matèries de la seva competència, en coordinació amb altres 
cossos de seguretat i emergències. 

- Actuacions de control davant activitats obligades a disposar de Plans d’autoprotecció, 
afectades per plans sectorials i territorials de protecció civil i complir les obligacions 
establertes. 

- Coordinació, recolzament tècnic i control dels dispositius i serveis on intervingui 
l’Associació de Voluntaris de protecció civil. 

- Les funcions pròpies davant situacions d’emergència i protecció civil. 
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36. Actualització permanent del conveni de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil 

amb l'Ajuntament per adaptar-lo a les seves noves necessitats logístiques i d'actuació. 
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