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Nou reforç en seguretat ciutadana
30 octubre: canvi d’hora

Més patrulles de la  Policia Local a la tarda i nit

6 nous “serenos” en aquest horari

Accions

Càmeres a la nova entrada/sortida de la Cisa
pel carrer de la Tordera

Instal·lació 2a anella de càmeres lectores de matrícules

Distribució de la vigilància

S’amplia la plantilla dels “serenos” amb 1 vigilant 
per a cada zona urbana del municipi:

1. Les Pèrgoles i part oest del Remei

2. Barri del Remei – Castell

3. Nucli antic: de l’Espai la Fàbrica a camí de la Costa i camí de Can Creus

4. Des de l’Espai la Fàbrica a la part est de la Cisa

5. Eixample: des de Can Verboom a l’Espai la Fàbrica

6. Puig de Pedra, Sot del Pi i nova urbanització de la Cisa

7. La Floresta i Can Vilar

8. Santa Anna – Tió

Amb el canvi a l’horari d’hivern ( a les 3 seran les 2 de la matinada), 
l’Ajuntament engega un nou Pla de reforç de la seguretat ciutadana per 
a evitar robatoris i incidents.

Més efectius policials

8 zones



Controls 
Difusió de campanyes preventives

Figura de proximitat:
A peu / En moto / Patinet elèctric

Barreja d’agent cívic, agutzil i vigilant privat

Efecte dissuasiu: en cas d’incidència avisen la Policia Local

Combaten l’incivisme:
Persones que no recullen els excrements dels gossos
Persones que deixen residus fora dels contenidors
Contenidors desbordats
Sorolls a la nit / Botellots a la via pública

Protocol d’actuació amb una Comissió municipal transversal:
Via penal
Via administrativa

Ràpida intervenció de la Policia Local i l’Ajuntament:
Detecció immediata d’okupes
Informe tècnic de problemes estructurals o salubritat = desallotjament

Govern municipal aplica un recàrrec del 50% en l’IBI als habitatges 
buits següents per a promoure’n la venda o lloguer:
D’entitats bancàries o grans tenidors
Sense cap persona empadronada
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Serenos S.XXI

Coordinats per la Policia Local

Actuacions conjuntes amb la Policia Local

Mossos d’Esquadra

Contra las okupacions mafi oses


