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La seguretat
Prioritat màxima

Dades
Any 2018
22 persones detingudes per robatoris a Premià de Dalt > D’aquestes, 10 són a presó

Retrat
La majoria són persones vingudes de l’est d’Europa i en segon lloc de Xile

Es tracta de delinqüents reincidents

Eviten coincidir amb propietaris

No són assaltants violents: amb violència són condemnats a presó

Quan es produeixen els delictes?
Majoritàriament dijous, divendres i dissabte tarda/nit

Com es cometen els delictes?
Escalant i obrint portes/finestres corredores

Prioritzen cases buides

Dificultat
A vegades se’ls localitza però sense material robat

Llavors no se’ls hi pot imputar delicte comès

Augmentar la prevenció
Evitar deixar portes i finestres mig obertes

Tancar sempre amb clau

Importància de posar sempre l’alarma

Alarmes perimetrals amb què s’encenen llums si entra un intrús

La col·laboració ciutadana, fonamental
70% delictes es resolen gràcies a la col·laboració ciutadana

Trucar sempre al 112 Emergències
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Policia Local (+3 patrulles) • Àrea Bàsica Policial de Mossos d’Esquadra 

Controls policials conjunts • Helicòpter

Serveis d’ARRO (Àrees Regionals de Recursos Operatius) 
que proporcionen més efectius policials puntualment

Àrea d’investigació per alertar sobre matrícules denunciades i imputar delictes

Evolució inversió en seguretat
despesa en seguretat per habitant

Mesures per augmentar 
la seguretat ciutadana

Dispositius

Consell de Seguretat al Consell Comarcal del Maresme

Alcalde i president del Consell, Josep Triadó, 
va convocar un Consell de Seguretat per a demanar:

Més presència de Mossos d’Esquadra al carrer

Menys permissió de la justícia: canvi de legislació i d’interpretació per part dels jutges

Horari d’hivern

Reforç amb patrulles de proximitat a peu a cada barri de Premià de Dalt

Campanyes informatives porta a porta a càrrec de Mossos

Instal·lació de 18 càmeres a les entrades del municipi

           Lectores de matrícules i connectades amb la policia les 24 hores

Actuació en l’enllumenat públic

 Canvi de lluminàries + l·luminació de punts foscos

 Formació pionera del personal de la via pública “els ulls de la policia al carrer” 

Accions concretes a Premià de Dalt 

Premià de Dalt 103,53€/hab

Província BCN 68,55€/hab

Catalunya 62,34€/hab

Estat espanyol 59,76€/hab
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