Tots tenim dret a la seguretat, és un bé comú que pertany i ens importa a tothom. La
seguretat no entén de colors polítics, ni de classes, ni barris. El nostre projecte és per a
tota la población alellenca, ara només falta que HO FACIS TEU.

SITUACIÓ ACTUAL, REPTES PER AL FUTUR
Alella no és una illa a l'entorn del Maresme i patim en igualtat de condicions el flagell
de la delinqüència organitzada. Bandes especialitzades en el robatori a l'interior de
domicilis de tota mena. A dia d'avui, aquest és el més gran dels riscos que estan
afectant als nostres veïns i com a conseqüència, ha generat un clima d'inseguretat, on
els rumors i la desinformació exponencialment magnificada des de les xarxes socials,
no fan sinó incrementar la por a ser víctimes d'aquest fenomen.
"Només és veritable allò que funciona": Per afrontar aquest clima de inseguretat
s'han fet esforços per part de les diferents corporacions municipals. Independentment
dels resultats que llancen les diferents estadístiques delinqüencials, els quals són
interpretatius, la situació s'ha enquistat a la zona i presenta cíclicament repunts
d'assalts a habitatges utilitzant diferents modalitats
Afortunadament els nivells de delinqüència comuna en el nostre municipi són molt
baixos però assistim a un nou fenomen que està provocant una seriosa preocupació,
principalment per als veïns afectats. Es tracta de concentracions de joves, molts d'ells
menors, en els espais oberts annexos al poliesportiu i a la zona de la Creu de Pedra.
En aquestes concentracions, fonamentalment els caps de setmana, es consumeix
alcohol i substàncies estupefaents. La zona està patint un progressiu deteriorament,
fonamentalment en el paviment tècnic instal·lat, generant riscos per a la resta de
ciutadans. Tanmateix, l'augment de deixalles generades per a aquest tipus d'activitats
incrementa el risc d’accidents i d’incendi.
D’altra banda, el "fenomen okupa", va trigar a arribar a la nostra localitat però quan va
arribar ho ha fet de cop. A data de redacció del present document a Alella hi ha 9
habitatges ocupats, i no s’entreveu una solució a aquest conflicte que afecta i molt a
qui té una ocupació en el seu carrer o en la seva comunitat de veïns.
El nostre Ajuntament, com no podia ser d'una altra manera, s'ha sumat a aquests
esforços implementant mesures de seguretat tal i com l'assumpció per part de l'alcalde
de les funcions de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, la implantació de càmeres de

seguretat, convocatòries per cobrir la plantilla actual de Policia Local i recentment la
implementació d'una APP per facilitar la comunicació entre la ciutadania i la policia.
Això no obstant, seguim a l'espera de la confecció i implantació del Pla de Seguretat
Local el qual hauria de ser la base del nostre model policial. Hem observat com la
nostra policia es concentrava totes les setmanes per demanar millores salarials i com
la zona centre s'omplia de llaços blaus com a símbol reivindicatiu.
Una recent enquesta realitzada per Gd'A en el nostre entorn ens manifesta que la
major preocupació dels alellencs és la SEGURETAT, com Agrupació Veïnal formada per
veïns i veïnes del nostre poble hem patit en primera persona aquesta plaga. Entenem
els motius i raons que expressen els nostres conciutadans i estem disposats a donar-li
a aquest problema la MÀXIMA PRIORITAT.
Passar de les promeses als fets i posar en la llista de prioritats a desenvolupar en un
futur govern la seguretat. Afrontar aquest repte sense complexos i dedicar-li tota
l'atenció, esforç, recursos humans i pressupostaris que siguin necessaris per revertir
aquesta situació, perquè així ens ho demanen els nostres veïns i per això hi estem
fermament convençuts.
Cada municipi del nostre entorn està afrontant aquests greus problemes de diferents
maneres. Aquesta carrera per securitzar les poblacions fa que aquelles poblacions que
no adoptin mesures suficients de control d'aquest tipus de delinqüència, seran els
receptors de la mateixa, la qual busca entorns més còmodes on assentar-se i
desenvolupar la seva activitat.
Això no vol dir que mesures implantades en el nostre entorn, com la implantació d'un
servei de Serens a peu per la zona urbana, patrulles mixtes Policies i Vigilants de
Seguretat o rondes mòbils de seguretat privada per les urbanitzacions allunyades del
nucli urbà, siguin ineficaços, ja que és molt aviat per valorar-ne el resultat.
Des de Gd'A volem apostar per un valor segur i de contrastada eficàcia, volem apostar
per la nostra Policia Local. Totes les opcions anteriorment expressades, poden tenir un
efecte temporal i estan subjectes a les decisions actuals i futures de l'administració
municipal. Totes les millores que avui fem amb la nostra policia, romandran en el futur,
seran el nostre llegat per a properes governances i noves generacions de veïns. És per
això que plantegem un seguit de mesures a curt i mitjà termini que farà que la nostra
policia pugui afrontar les seves comeses, que són moltes, d'una manera adequada i
eficaç.
EL NOSTRE IDEARI
El present document és més que un programa electoral, representa una declaració de
principis de com Gd'A entén la seguretat ciutadana per al nostre municipi, un ferm
compromís del que entenem que s'ha de de fer i el que estem disposats a fer,
independentment dels resultats electorals. Ho enfoquem com a un projecte per fer
d'Alella un poble segur i refermem el nostre compromís per fer-ho si la ciutadania ens
atorga la seva confiança. Si no fos així, donarem suport ferm i lleial a l'opció política
que governi, si fa seves les nostres propostes.

En aquest sentit oferim / sol·licitem un PACTE MUNICIPAL PER A LA SEGURETAT,
entenent que la Seguretat és de tots i ens importa a tots. Per això, promourem un
pacte de govern per a la Seguretat, de tal manera que totes aquelles propostes que
apostin per un entorn més segur seran tingudes en compte, sense importar el seu
origen, ja sigui una opció política o ciutadana.
La Seguretat no serà mai un element de confrontació política o d'ús partidista i
electoralista. Reconeixem els esforços realitzats per l'actual govern per fer de la nostra
localitat, un poble segur.
Agraïm que acceptés algunes de les propostes que en matèria de Seguretat es van
promoure des Gd'A com la instal·lació de les càmeres de seguretat, que ha suposat un
actiu important en aquesta qüestió.
Aquest és el camí a seguir, acceptar sense objeccions tot allò que beneficiï al nostre
poble, és el nostre deure fer tot allò que estigui al nostre abast per fer del nostre
municipi un lloc més segur. En aquest afany hem d'estar tots a una. Tant des del
govern, si tenim la fortuna de encapçalar-lo, com des de l'oposició, si així ho
decideixen els alellencs, oferirem un pacte lleial i sincer per la Seguretat de les nostres
famílies i els nostres carrers.
LES NOSTRES PROPOSTES
La preocupació per la seguretat de la nostra localitat no és un carro al qual ens
haguem muntat amb fins electorals, ja al juliol de 2015, el Grup Municipal Gent
d'Alella, mitjançant la nostra portaveu a la junta de govern Mercè Marzo Gómez, es
presentava una moció encaminada a adoptar des de l'Ajuntament un seguit de
mesures "extraordinàries" per a la prevenció i seguretat a la llar.
Desafortunadament, només una de totes aquelles propostes va ser tinguda en compte
(la implantació de càmeres lectores de matrícules). La resta que haurien d'haver estat
iniciades unes, i implantades amb caràcter d'urgència, altres, segueixen sense dur-se a
terme, avui com fa 4 anys seguim donant-li voltes a aquests temes. És per tant que
rescatem en primer lloc aquelles propostes i les unim al nostre Projecte d'Alella Segura.
Entenem que la Seguretat Ciutadana és complexa, i exigeix de la confluència
multidisciplinària per afrontar-la des de diferents enfocaments. La resposta policial sent
fonamental, no és l'única opció a l'hora de tractar aquest tema.
És per això que enfoquem les nostres propostes en tres pilars:
1. L'àmbit institucional, això és la gestió que de la seguretat ciutadana es realitza
des de l'Ajuntament a través de la Regidoria de Civisme i Seguretat Ciutadana,
sent l'Alcalde el seu màxim responsable.
2. La policia local, eix fonamental sobre el qual han de pivotar moltes de les
propostes
3. La ciutadania, que exigeix estar formada i informada

ÀMBIT INSTITUCIONAL
PLA DE SEGURETAT LOCAL
Recentment, tot just fa uns dies, ha estat confeccionat el Pla Local de Seguretat,
d'acord amb el Pla General de Seguretat de Catalunya. Aquest Pla que fa molt temps
hauria d'haver estat fet, haurà de definir el model de seguretat que desitgem per a
Alella. Fidels als nostres principis no criticarem l'oportunitat de la seva confecció o el
contingut del mateix. Donarem per ben rebut el fet que finalment s'hagi complert la
legislació vigent i Alella, igual que els municipis del seu entorn, disposi ja del seu Pla
de Seguretat.
Tant si optem a l'Alcaldia, com si no, el revisarem amb el màxim interès i farem totes
aquelles aportacions que el puguin perfeccionar, entenent que el mateix és un
document viu, el qual hauria de ser objecte de permanent actualització.
COMISSIÓ DE SEGURETAT
La llei 4/2003 de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya
en el seu article 9 determina que tots els municipis amb Policia Local pròpia (obligatori
en aquells de més de 10.000 habitants) constituiran una Junta Local de Seguretat.
Aquesta estarà liderada per l'Alcalde i integrada pels representants dels cossos policials
que intervinguin en el municipi. Aquest organisme és el que coordina les actuacions
dels cossos policials.
És opinió de Gd'A que per a una major implicació de tots els sectors de la ciutadania en
una tasca comuna com és la seguretat ciutadana, cal crear un fòrum dinàmic de
participació comuna.
És per això que es proposa crear una Comissió Participativa de Seguretat Ciutadana,
integrada per polítics, tècnics i ciutadania i no només una COMISSIÓ LOCAL DE
SEGURETAT des d'un punt de vista tècnic com es proposa des de l'actual govern.
Aquesta comissió participativa podria estar formada per l'Alcalde-President de la
corporació o qui delegui, els Regidors de Civisme i Seguretat Ciutadana, Educació,
Serveis a la Persones, Oposició, la Policia Local, membres d'altres forces de seguretat i
representants de les AAVV , de la ciutadania i professionals especialitzats en Seguretat
Els objectius, funcionament i altres aspectes d'aquesta Comissió vindran recollits en un
reglament que hauria d'estar aprovat el primer trimestre d'inici de legislatura
mitjançant un Ple de la Corporació.
Aquest instrument serà el principal impulsor d'iniciatives que redunden en la Seguretat
ciutadana; la missió fonamental de la Comissió serà la d'afrontar la Seguretat de les
llars d'Alella com una prioritat de l'acció de l'Ajuntament que requereixi la col·laboració
veïnal. Des d'aquesta perspectiva global (Ajuntament, policia i ciutadania), contribuir al
Pla de Seguretat Local d'Alella, sempre dins el marc de les actuacions de la Junta Local
de Seguretat de la qual serà subordinada i la seva millor eina per aconseguir els seus
objectius.

La Comissió de Seguretat, té un caràcter ambiciós pel que fa als objectius a assolir i
grau de participació, amb una àmplia representació ciutadana i institucional. Es reunirà
cada 4 mesos (febrer, juny i octubre), llevat que sigui convocada per un procediment
d'urgència. Les seves propostes seran obligatòriament elevades a la Junta de Govern,
la qual necessàriament s'haurà de pronunciar al respecte.
TRANSPARÈNCIA DE DADES
Totes les dades relatives als nivells delinqüencials, són de lliure accés a la ciutadania,
bé a través del portal municipal, bé a través dels seus representants. La junta de
Govern està obligada a actualitzar aquestes dades amb caràcter mensual, els mateixos
seran presentats en un llenguatge clar i accessible, per a la majoria de la ciutadania,
fugint de tecnicismes, "cuinats" i comparatives interessades.
En aquest sentit, es prioritzarà la confecció d'un Treball estadístic "independent" sobre
les dades delinqüencials, tipologia de les violacions de domicili, per barri, franja
horària, etc. Aquest document serà el punt d'inici que permeti tant als professionals
implicats en la Seguretat ciutadana com a la Comissió, disposar de la informació
necessària per desenvolupar el seu Treball.

ALTRES PROPOSTES A IMPULSAR DES DE L'ÀMBIT INSTITUCIONAL
1. Revisió de tots els sistemes de seguretat electrònics que protegeixen les
instal·lacions de titularitat local (Ajuntament), actualització / millora dels
mateixos, comprovació del calendari de revisions (recentment hi ha hagut
violacions de domicili en diferents centres educatius de la localitat), revisió dels
contractes amb la intenció d'unificar la prestació del servei de la Central
Receptora d'Alarmes (CRA), de manera que tinguem un únic interlocutor i no 15
(nombre fictici).
2. Revisió de tots els Plans d'Auto Protecció, PAU (Decret 30/2015, de 3 de març),
en especial atenció als centres docents, esportius i lúdics, impulsar simulacres
amb la participació de tots els actors implicats en els mateixos, així com a la
resta de ciutadania, objecte passiu de totes aquestes accions. En aquest sentit
s'elaboraran Plans Específics de Seguretat ciutadana per a cada barri, fent
especial èmfasi amb els plans contra incendi, riuades, inundacions .. en
col·laboració amb l'AAVV corresponent, i si s’escau, amb organismes que hi
tinguin a veure (ADF – Associació de Defensa Forestal...).
3. Estudi de mesures per a la prevenció d'incendis forestals, si s’escau amb
col·laboració amb l’ADF d’Alella i/o bombers. La prevenció és la més eficaç
mesura de lluita contra el foc. "Els focs s'apaguen a l'hivern". La AAVV
COMAFOSCA, té treballs fets i presentats a l'Ajuntament, que es poden
consultar a:https://comafosca.info/documents-de-treball/incendis-forestals/.
4. Confecció del DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (UPROCIM)

5. Detecció d'aquelles zones considerades no segures, especialment per a la dona
i menors. Confecció de l'informe pertinent, amb propostes d'esmena per mitigar
el risc. Aquestes actuacions estaran considerades com a prioritàries.
6. Elaboració d'un Procediment d'Actuació únic davant l'assetjament escolar, de
manera que qualsevol agent implicat (alumne, família, Centre escolar ..) tingui
accés al mateix i s'activi immediatament. En aquest Procediment estaran
clarament definides les diferents actuacions des de l'àmbit policial, assistencial,
institucional i jurídic.
7. Des de l'Ajuntament es promouran acords de col·laboració amb els diferents
instal·ladors de sistemes de seguretat que operin, o desitgin operar en el nostre
municipi, perquè les seves instal·lacions compleixin rigorosament tant els
estàndards de qualitat com la normativa legal. Aquest acostament des de
l'Ajuntament als proveïdors de serveis de seguretat dels nostres veïns,
redundarà en la seguretat de tots, actualitzarà el nostre parc de sistemes,
alguns ja obsolets de cara als nous riscos i garantir que els sistemes instal·lats
realitzin els manteniments preceptius.
8. Es donarà suport i assessorament legal en aquelles reclamacions que els
consumidors realitzin davant les companyies de seguretat per deficiències en
els serveis prestats.
9. S'establirà com a prioritat permanent la contínua millora i revisió de tots els
plans, procediments i assistències realitzes per reaccionar i prevenir davant
delictes de violència domèstica, així com l'acompanyament i ajuda a les víctimes
i als seus fills.
10. Fomentar les sinergies dels diferents plans de prevenció a través dels diferents
funcionaris involucrats. Ells són els ulls del Municipi (Policies, servei postal,
serveis sanitaris, brigades de manteniment, neteja ...) per la qual cosa s'ha de
formar-los cap a on han de dirigir la seva atenció en benefici de la comunitat
(mobiliari urbà, enllumenat, subestacions elèctriques, voreres i calçades, control
de plagues, acumulació de material inflamable, vehicles abandonats ... ..).
POLICIA LOCAL
Declaració de Principis
Considerem a la Policia Local d'Alella com la institució protagonista del canvi que es
proposa. És el nostre valor segur i perdurable en el temps. Al costat dels alellencs
sempre hem tingut a un Policia Local que va cuidar i va protegir als nostres avis i pares
i ho fa amb els nostres fills i néts. Són els nostres veritables àngels de la guarda,
mereixedors de tot el nostre respecte, suport i consideració.
Situació Actual -ràtio policial a Alella
A cap se li escapa que la nostra policia local està al límit, parlant en termes de plantilla.
No obstant això les seves competències i capacitats es veuen superades per la manca

de recursos policials per part dels Mossos d`Esquadra, circumstància reiteradament
sol·licitada pels diferents municipis i així s’ha fet saber al conseller de l'Interior cada
vegada que hi hagut l'oportunitat. Les grans ciutats, amb Barcelona al capdavant, han
estat les més actives reclamant l'increment. Però el Departament no accedeix a les
seves peticions perquè insisteixen que Mossos té un dèficit estructural en la seva
plantilla a causa dels anys de crisi.
Aquesta precarietat, obliga les diferents policies locals i la nostra no és una excepció, a
assumir un paper prioritari en la prevenció de la seguretat ciutadana, dedicant la
majoria dels escassos recursos humans i materials a aquestes tasques, en detriment de
la resta de competències que li són encomanades (Policia Administrativa, Trànsit,
Proximitat ..).
Per al ciutadà del carrer es fa complicat entendre els secrets que justifica l’optar per
una o altra plantilla, més enllà de la seva percepció que "alguna cosa falla", que els
robatoris o violacions de domicili lluny d'acabar continuen... durant només el darrer
any hem patit 95 actes, entre robatoris consumats (85) i temptatives de robatori (10),
dit d'una altra manera un robatori cada 3,8 dies. Independentment que les
estadístiques ens diguin que aquest mes hi ha hagut menys que el mateix mes de l'any
passat. El ciutadà demana, exigeix el que és de sentit comú, més seguretat i més
policies que la puguin proporcionar.

A l'hora de plantejar l'augment d'una plantilla policial, sempre apareix com a argument
fonamentalment, si realment no s’està per la labor de fer-ho, el terme RÀTIO. Aquest
terme determina d'una manera impersonal, allunyat d'una realitat propera i real, la
correspondència entre el nombre de policies i ciutadans d'un determinat entorn social.
Si bé no hi ha una normativa legal que reguli el nombre mínim de policies per
habitants, ja que actualment, ni la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat ni
l'actual Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de Seguretat Pública de
Catalunya aborden l'assumpte, si hi ha diverses recomanacions sobre aquest tema per
diversos organismes oficials.
En concret, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), recomana una
taxa d'1 policia local per 667 habitants. D'altra banda, la Unió Europea a través d'una
Directiva recomana l'existència d'1,8 policies locals per cada 1.000 habitants, el que ve
a ser 1 policia per cada 556 habitants.

Prenent com a referència les dades aportades des de l'Institut d'Estadística de
Catalunya. El 2017, a Catalunya hi havia 200 cossos de Policia Local, que en total
sumaven 10.850 efectius, cosa que suposa una ràtio de 1,45 Agents Locals per
cada mil habitants. El sou mitjà d'un agent de la Policia Local a Catalunya és de
29.911 € anuals bruts, per a una jornada laboral mitjana de 1.674 hores anuals.

font IDESCAT https://www.idescat.cat/pub/?id=poloc&n=272&lang=es
Atenent a aquestes dades, i tenint en compte que el municipi d'Alella té
aproximadament 9.764 habitants (Cens 2018), -sense comptar amb la població
flotant-, si ens guiem per les recomanacions de la FEMP, la plantilla de Policia Local
hauria de constar de14'63 efectius; mentre que si apliquéssim les recomanacions de la
Unió Europea, aquest nombre augmentaria fins als17'56 agents.
Actualment, la plantilla de la Policia Local compta en total amb dinous (19) Agents,
dels quals 4 són interins, un a l'Escola de policia més un altre agent en comissió de
servei. Això implica que per 9.764 habitants disposem de 19 efectius, és a dir, hi ha 1
policia per cada 513,89 habitants, és a dir1,94 Agents per cada 1000 habitants, dada
que "aparentment" encaixa i supera les recomanacions donades per aquests
organismes.
No obstant això la realitat és molt diferent, dels 19 agents, 2 d'ells formen part de
l'estructura de Comandament (1 sots-inspector i un sergent), els quals no formen part
del personal que "patrulla" els nostres carrers. Només tenim dos caporals, quan hi
hauria d’haver tres o més , donada l’estructura fonamental de direcció dels torns (matí,
tarda i nit); això és, no disposem ni tan sols d'un cap per exercir de cap de torn. A més
tenim una excessiva dependència de la figura de l'Interí (4), figura que només s'hauria
de convocar pel procediment d'urgència per "reforçar temporalment" a la plantilla
(període estival, festes locals ....) per un període màxim de 3 mesos. Aquests 4 Agents
Interins haurien d’obtenir el títol de Policia i així tenir la plaça en propietat com a
Agent titulat.
A més, tenim un Agent que està realitzant el curs d'accés a la carrera policial,
circumstància molt normal en un plantilla. Però si a això sumem les normals vicissituds
com descansos setmanals, festius, vacances, permisos extraordinaris, baixes per
malaltia i/o comissions de serveis, queda una plantilla agafada per agulles.

La conseqüència d'aquesta manca d'efectius implica que el servei a la ciutadania i el
dret fonamental a la seguretat pública es vegi perjudicat, i que la gran majoria dels
serveis es realitzin en patrulles de tan sols dos agents per 9.764 habitants. Sense
comptar amb el fet que la gran majoria del temps els efectius són emprats gairebé en
exclusivitat en seguretat ciutadana, quedant minvades altres competències (policia
administrativa, Trànsit ...), no menys importants per a la ciutadania.
Una dada molt important a tenir en compte és l'enorme disseminació geogràfica del
nostre municipi amb una superfície de 9,58 Km2; pel que en un servei de 8 hores de
patrulla, alguns barris amb prou feines poden visitar-se més enllà d'un parell de
vegades. Tots voldríem tenir un policia al nostre carrer, però aquests mitjans són
escassos i per tant cal posar el màxim interès en optimitzar-los.
És una qüestió de prioritats i la nostra policia té la màxima prioritat. El nostre projecte
per a la Policia Local part d'un posicionament molt clar, els efectius han
d'augmentar tant a la plantilla d'Agents com de Caps i aquests han de ser
Agents Titulats. Tenir com a referència que el personal mínim per a un torn de servei
no hauria de ser mai menor a 3 Agents (Escamot de servei), format per un cap i dos
Agents professionals.
Correspon a la direcció del cos, amb plena autonomia i independència, imposar els
criteris tècnics del servei i fixar les seves necessitats de plantilla; per la qual cosa no
entrarem en una "guerra de nombres". Correspon a l'Alcaldia, cas d'aconseguir-la,
treballar perquè hi hagi el personal suficient que se'ns demana des de la Prefectura
Policial.
ALTRES PROPOSTES
Pla de formació integral de seguretat per als nostres policies locals. Es
confeccionarà un Pla de Formació que abasti tots aquells aspectes que necessiten els
nostres policies per estar permanentment actualitzats, ja que la seva formació i un
millor desenvolupament professional ens afecta a tots. A millor professionalitat, més
seguretat.
Cal aconseguir que els nostres policies no només no vulguin deixar la nostra localitat,
per anar-se'n a una altra, sinó que el nostre municipi sigui desitjat per la resta de
policies i això s'aconsegueix amb polítiques de promoció, reconeixement de mèrits,
incentius econòmics i un acompliment professional ple . Cal no oblidar que en els
policies, siguin d'on siguin, hi ha un component vocacional a l'hora de triar la seva
professió.
Procediments d'actuació: davant el fenomen de l'Ocupació, creació d'un cens
d'immobles susceptibles de ser ocupats (entitats bancàries i fons d’inversió
principalment). Acords bilaterals Ajuntament- propietaris dels immobles (particulars o
entitats) per generar un parc de lloguer social i per reforçar les mesures de seguretat
dels immobles buits. Generar un procediment de prevenció eficaç i de resposta ràpida

que permeti actuar a la policia davant d'una usurpació quan encara es troba aquesta
en grau de temptativa, o si no, perquè s'activin tots els mecanismes legals d'acord amb
la llei, per a procedir a un "desnonament exprés".
Oficina de Policia Administrativa i recepció de denúncies al centre de la
població. Implantació d'una oficina policial al centre urbà de la localitat, en horaris de
matí. Amb l’objectiu de recuperar així, l'accés a la nostra policia i incrementar la seva
proximitat.
Ampliació de Serveis: Custòdia de claus davant absències prolongades, Programes
d'atenció a població més vulnerable en col·laboració amb les entitats socials .....
Especialització dels nostres Agents, mitjançant una formació en determinades
especialitats, com ara: Policia de proximitat, violència de gènere, medi ambient, contra
el maltractament animal, etc.
Reconeixement de mèrits policials, mitjançant l'impuls de l'Ajuntament de
condecoracions de caràcter civil-policial per antiguitat en el servei i mèrits per
actuacions destacades.

ÀMBIT CIUTADÀ
Sent la ciutadania l'element més preuat a protegir i principal receptor de totes les
polítiques de seguretat que des Gd'A es proposen, entenem que és fonamental fer-la
partícip i part activa del nostre projecte. En aquest sentit es proposen una sèrie
d'iniciatives que l'acostin més a la seguretat com a element actiu, i no com un simple
objecte passiu, com fins ara venia sent.
DIA DE LA SEGURETAT LOCAL
Amb la finalitat d'incentivar el bon fer dels diferents actors implicats en la seguretat
ciutadana, s'estableix en dia festiu, la celebració del dia de la seguretat local (seguretat
pública i privada, serveis d'emergències, ADF, Creu Roja ....). Per part de l'Ajuntament
es realitzaran homenatges i distincions a aquelles persones, institucions i empreses que
durant el present any s'hagin caracteritzat pel bon fer i la promoció de la seguretat
local. Aprofitant aquesta celebració, durant la setmana prèvia, es celebraran tallers i
conferències relacionades amb la seguretat en els diferents centres educatius del
poble.
Es cedirà un espai públic perquè els serveis d'emergència i les empreses del sector
puguin exposar i promocionar els seus productes i serveis de tal manera que la
ciutadania pugui conèixer "in situ" la tecnologia de la seguretat.

FORMACIÓ I INFORMACIÓ

Xerrades i / o tallers d'Assessoria de Seguretat. Es posa a disposició de la
ciutadania un nou servei des de l'Ajuntament en col·laboració amb la Policia Local. Un
servei gratuït a disposició de tots els veïns, consistent a realitzar xerrades i / o tallers
que assessorin sobre les mesures de seguretat a tenir en compte a l'hora de protegir la
teva llar i/o negoci, tant a l'hora d'instal·lar nous sistemes de seguretat, com
d'actualització dels mateixos.
Aquestes xerrades poden realitzar-se a nivell general, o quan es realitzen les xerrades
per barris del municipi, contextualitzant així els problemes de seguretat sobre la zona.
Web Projecte Alella Segura. Implantació des de l'ajuntament d'una web
participativa per a l'intercanvi d'informació entre la ciutadania i l'ajuntament, S'hi
establirà un canal directe al ciutadà on es pugui denunciar, comentar o realitzar
propostes de cara a la seguretat. Tanmateix, el consistori inclourà tota la informació de
Seguretat d'interès per als ciutadans, com ara: normativa, documents de seguretat,
plans de seguretat ciutadana, oferta formativa en seguretat, campanyes (preventives,
estivals ......). Ressaltant els valors de la convivència cívica i la prevenció
Campanyes de promoció d'hàbits segurs. S'establirà un calendari de tallers,
xerrades i / seminaris i cursos teoricopràctics, per acostar al ciutadà tots aquells
aspectes que influeixen en la seva seguretat, fent coincidir algun d'ells amb el període
estacional on el risc és més evident (prevenció d'incendis forestals i en l'entorn
domèstic, prevenció de riscos associats als banyistes, primers auxilis, piscines segures,
ensinistrament dels nostres gossos ... ..). Es comptarà per impartir els mateixos amb
els professionals reconeguts de cada sector.
Aquestes campanyes tindran un disseny específic per als nostres menors i joves, en
coordinació amb tots els Centres Docents de la nostra Localitat (ús de xarxes socials,
consums de drogues i alcohol, Bullying ......)
VOLUNTARIAT I TEIXIT ASSOCIATIU
La participació ciutadana és fonamental i necessària a través de les associacions locals
que fomenten valors i promocionen la seguretat del nostre entorn, com és l'ADF o
ADANA entre d'altres, o ens protegeixen en qualsevol esdeveniment extraordinari com
la Creu Roja o Protecció Civil.
Aquestes associacions, exponents de l'ADN ciutadà, han de ser fomentades des de
l'Ajuntament posant a la seva disposició locals socials on puguin fixar les seves seus i
dotant-los dels recursos financers i equipament necessri per desenvolupar la seva
missió social.
Atenció als animals. Establir convenis i protocols d'actuació, incentivats i recolzats
des de l'Ajuntament amb entitats socials i professionals per a l'atenció d'animals
abandonats a la nostra localitat. En aquest sentit, es donarà suport a la figura del
veterinari de guàrdia, ja sigui des de l'àmbit professional o des del voluntariat, de
manera que sempre es disposi d'un veterinari per afrontar una situació d'urgència
mèdica d'un animal abandonat. Es fomentarà l'adopció (a través d'incentius a l'atenció

sanitària, alimentació i ensinistrament) de gossos abandonats en custòdia per ADANA,
especialment si aquests van a llars de gent gran.
Voluntari Sènior (VS). Fomentar aquesta figura, formada pels nostres avis. Els
nostres majors tenen molt a donar i transmetre a la nostra joventut, hem de mantenir i
promocionar els itineraris escolars segurs, en els quals la gent gran hi té un paper
protagonista, cuidant dels nostres escolars al llarg dels itineraris que aquests utilitzen
per anar i tornar dels diferents centres educatius.
També poden fomentar les bones pràctiques de convivència i civisme en els entorns de
pública concurrència (places, parcs, zones d'esbarjo o oci ...). Aquesta participació per
part dels nostres Voluntaris Sèniors, ofereix a la ciutadania, especialment a la joventut,
una cara amable de la convivència cívica i possibilita que els nostres avis es mantinguin
actius i se sentin útils, necessaris.

CAP A ON ANEM ... ALELLA SMART CITY (CAMINANT CAP AL FUTUR)
Com ja hem comentat amb anterioritat, GDA està disposada a liderar un ambiciós
projecte per a la nostra localitat. En aquest sentit, independentment de l'ingent treball
que estem disposats a realitzar a curt i mig termini, tenim les nostres mires posades en
un futur cada vegada més proper i més possible. El que fins fa poc temps no eren més
que somnis irrealitzables ja s'han convertit en realitat.
És per això que paral·lelament a totes les iniciatives de millora o remodelació
s'implementaran actuacions per convertir Alella en una població intel·ligent i per tant
més segura. Aquí exposem una mostra d'aquestes iniciatives:
1. Il·luminació nocturna intel·ligent. Reducció de la despesa i augment de la
seguretat.
2. Regulació del trànsit en funció de la càrrega viària instantània, donant
preferència als carrers més concorreguts. Adaptació a cada circumstància en el
moment que es produeix una variació de la densitat circulatòria.
3. Controls d'accessos intel·ligents a determinades zones i barris
4. Dron de suport policial
5. Recuperar la TVA (Televisió d’Alella). Alella va ser dels primers municipis a tot
l’Estat espanyol en tenir una televisió local que entre d’altres moltes funcions,
serviria per generar debats i informar sobre diferents aspectes de la seguretat
en el poble.
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