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Sant Cebrià de Vallalta, 19 de setembre de 2014

REUNITS

D’una banda, la Senyora Maria Teresa Casado Cadarso, directora general
d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior, per autorització del conseller
d’Interior de la Generalitat Catalunya, de data 18 de març de 2014,
D’una altra, l’Il·lustríssima Senyora Antonia Benítez González, alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta (en endavant, l’Ajuntament),
Es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni del qual es
donarà compte al Ple de l’Ajuntament,
MANIFESTEN

El desplegament de la Policia de Generalitat - Mossos d’Esquadra al municipi de Sant
Cebrià de Vallalta, aconsella assolir un sistema de seguretat de caràcter global, que
integri la diversitat de funcions dels cossos policials dependents de la Generalitat de
Catalunya i de la corporació local.
La voluntat de les parts és aconseguir la màxima cooperació i col·laboració en
l’execució de les funcions encomanades als cossos policials que depenen de totes
dues administracions.
En conseqüència, aquest conveni té per objecte establir les bases, delimitar els serveis
i fixar els aspectes operatius per fer efectiva la cooperació i la coordinació
esmentades, d’acord amb les clàusules que s’estipulen a continuació:

1. BASES GENERALS
1.1 Objectius i finalitats
La voluntat del Departament d’interior i de l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta és
estructurar les funcions que els cossos policials dependents de totes dues
administracions realitzen al terme municipal de Sant Cebrià de Vallalta, en
congruència amb els principis que inspiren el sistema de seguretat al conjunt del país,
per tal de contribuir a la vertebració del territori i a la cohesió social.
En conseqüència, totes les iniciatives i activitats policials s’han de basar en uns
principis generals d’intervenció que estableixin el marc comú de responsabilitats i
permetin el desenvolupament coherent de les funcions que corresponen a cada cos i
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de les responsabilitats que els atorga l’assignació de titularitats del catàleg general de
l’annex 1 d’aquest conveni. Aquests principis són:
a) La lleialtat institucional, que es concreta en la transparència d’actuacions d’ambdós
cossos policials i de les administracions públiques de què depenen, el respecte al
marc competencial, la potenciació de la coordinació, la cooperació i la col·laboració,
com també l’intercanvi d’informació d’interès per a l’òptim desenvolupament dels
serveis.
b) La delimitació i assignació dels serveis d’acord amb les titularitats que es deriven
de la distribució de funcions legalment establerta, que ha de ser compatible amb la
intervenció obligada en primera instància de tots dos cossos segons estipula la lletra g)
d’aquest apartat i la necessitat d’establir protocols d’actuacions per a l’execució de les
funcions compartides.
c) La seguretat global, en tant que ambdós cossos policials formen part del mateix
sistema de seguretat públic, ha de permetre l’accés a la formació i a la informació que
necessitin per desenvolupar amb coherència, rigorositat i garanties suficients les seves
funcions, com també l’establiment d’estratègies i mecanismes de funcionament que
possibilitin una homogeneïtzació tècnica dels seus recursos.
d) L’actuació en benefici del ciutadà, que comporta que ambdós cossos policials han
de vetllar perquè l’actuació dels seus serveis esdevinguin en benefici de la comunitat i
l’atenció al ciutadà.
e) La coordinació tècnica, que queda garantida, en el marc del que estableix aquest
conveni, mitjançant les funcions de la Mesa de Coordinació Operativa, com també amb
el fet de poder compartir models de documents de gestió i elaborar protocols
d’intervenció compartida.
f) La col·laboració i la cooperació recíproca, que es concreta en l’ajut i el suport que
recíprocament s’han d’oferir ambdós cossos policials per garantir el compliment de les
funcions legalment assignades a cada cos com a titular i també les funcions
compartides amb caràcter ordinari.
g) La intervenció obligada en primera instància del cos policial que, per raons de
proximitat i/o disponibilitat immediata, actuï davant d’un fet del qual no tingui
competència obligada, fins que el cos competent se’n faci càrrec, d’acord amb el que
s’estableix en aquest conveni.
h) L’eficàcia com a objectiu, que a més s’ha de plasmar en la racionalització de les
activitats dels cossos policials, l’economia de mitjans i l’optimització dels recursos
disponibles, quan hi hagi dues alternatives igualment vàlides per a resoldre qualsevol
conflicte, problemàtica o requeriment.
i) El compromís comú d’implementar millores continuades, operativament i
racionalment viables, en el model de seguretat que es deriva d’aquest conveni.
Per tant, el desenvolupament del sistema de seguretat públic en el municipi ha de
procurar incorporar totes aquelles eines, estratègies i mecanismes que possibilitin la
implantació i el desenvolupament del millor model possible de seguretat al territori.
D’acord amb allò exposat, les mesures establertes en aquest conveni entre el
Departament d’interior i l’ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta han de comportar una
millora substancial de la qualitat global dels serveis de seguretat públics oferts al
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conjunt de la ciutadania, amb la finalitat que totes les actuacions de coordinació,
cooperació i col·laboració han de permetre maximitzar, facilitar i simplificar l’accés del
ciutadà al sistema de seguretat. A aquest efecte, ambdues administracions es
comprometen a aportar i garantir les infraestructures i els recursos escaients.
En aquest sentit, és voluntat dels signants d’aquest conveni establir també acords de
coordinació, cooperació i col·laboració amb les forces de seguretat de l’Estat, en
l’àmbit de les seves competències.
1.2 La Junta Local de Seguretat
La Junta Local de Seguretat, constituïda per acord del ple de l’Ajuntament, és el marc
on es determinen les prioritats, les accions especials i les campanyes de prevenció i
on, a partir del diagnòstic de l’estat de la seguretat pública en el municipi, s’orienten les
activitats i l’acció policial i la seva coordinació amb tots els serveis públics que operen
en el municipi.
Tot això tenint en compte, d’una banda, les competències més generals del
Departament d’Interior i de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en matèria
de seguretat i d’ordre públic en aquells temes que no tinguin una implicació directa en
el municipi o que corresponguin a altres autoritats i, de l’altra, les específiques i
estrictes dels municipis i de les seves policies locals sens perjudici de la comunicació a
la Junta Local de Seguretat.

Aquest òrgan de coordinació, col·laboració i informació ha de tenir la composició i el
funcionament que estableixen els articles 9 i 10 de la Llei 4/2003, de 7 d'abril,
d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i el Decret 151/1998, de 23
de juny, de regulació de les juntes locals de seguretat, i ha d’harmonitzar l’execució de
les funcions i obligacions de les parts per assolir un funcionament de conjunt eficaç i
de qualitat en benefici dels ciutadans i de les administracions participants.
D’acord amb l’article 10 de la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de
seguretat pública de Catalunya les funcions de la Junta Local de Seguretat són les
següents:
a) Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública en el municipi i concretar
les polítiques de seguretat corresponents en l'àmbit respectiu.
b) Elaborar i aprovar el Pla de seguretat local i els plans d'actuació específics
que escaiguin en l'àmbit respectiu, d'acord amb el que disposen els articles
15.2 i 27 de la Llei 4/2003, i fer-ne el seguiment i l'avaluació mitjançant un
informe anual. Els plans i els informes s'han de trametre al ple de l'ajuntament,
perquè en tingui la informació, i al conseller o consellera del departament amb
competències en matèria de seguretat pública, d'acord amb l'article 31.6 de la
Llei 4/2003.
c) Conèixer els plans d'emergències i els plans o les mesures de seguretat
viària, de seguretat en esdeveniments esportius i de joc i espectacles, i d'altres
que incideixin en la situació de seguretat del municipi, i tenir-los en compte en
les previsions del pla local de seguretat.
d) Conèixer els serveis de seguretat privada que tenen autorització per operar
en el municipi.
e) Concretar en l'àmbit respectiu els mitjans i els procediments establerts de
col·laboració, coordinació i cooperació dels cossos i els serveis de seguretat
que actuen en el municipi, en el marc del conveni existent.
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f) Promoure les iniciatives i formular les propostes que siguin convenients als
organismes competents per a la col·laboració, la coordinació i la cooperació
millors dels cossos i els serveis de seguretat.
g) Desplegar i executar, si escau, les actuacions establertes en el conveni
subscrit entre el departament titular de les competències en matèria de
seguretat pública i l'ajuntament.
h) La resta de funcions que els encomani la normativa vigent, en concret
l’article 2 del Decret 151/1998.
1.3 L’Alcaldessa
L’Alcaldessa de Sant Cebrià de Vallalta és la presidenta de la Junta Local de
Seguretat, amb l’autoritat que li atribueixen les lleis i li confereix la presidència d’aquest
òrgan.
D’acord amb el que preveu l’article 9.6 de la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del
sistema de seguretat pública de Catalunya, l'Alcaldessa pot delegar excepcionalment
la presidència de les sessions de la junta local de seguretat al regidor o regidora de
seguretat ciutadana.
D’acord amb l’article 4.1 del Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes
locals de seguretat, les funcions de l’Alcaldessa com a president de la Junta Local de
Seguretat són:
a)
b)
c)
d)

Acordar la convocatòria de les sessions i fixar-ne l’ordre del dia.
Dirigir les intervencions i moderar el debat.
Visar les actes i els certificats dels acords.
Qualsevol altra funció que li delegui la Junta.

En conseqüència, correspon a l’Alcaldessa vetllar pels compliments dels acords que
s’adoptin i requerir les parts perquè s’executin degudament.
1.4 La Mesa de Coordinació Operativa
D’acord amb l’article 11 de la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de
seguretat pública de Catalunya, la Junta Local de Seguretat ha de crear una mesa de
coordinació operativa, com a òrgan permanent i estable de coordinació i de cooperació
dels diversos cossos i serveis de seguretat al municipi.
La Mesa de Coordinació Operativa ha d'ésser integrada pels caps de la policia de la
Generalitat - mossos d'esquadra i de la policia local que són membres de la Junta
Local de Seguretat i, si escau, pels altres comandaments de policia o de seguretat que
determini la Junta Local. Els caps de policia que són membres de la mesa poden ésser
assistits pels funcionaris i els tècnics que calgui per raó de les actuacions que s'han de
portar a terme.
La Mesa de Coordinació Operativa té les funcions següents:
a) Executar els acords de la Junta Local de Seguretat, en els termes establerts
per la Junta mateixa.
b) Assegurar el intercanvi d'informació entre els cossos i els serveis de
seguretat que actuen en el municipi, per mitjà dels instruments i els
procediments establerts per la normativa vigent i el conveni subscrit.
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c) Assegurar la coordinació operativa de les actuacions dels diversos cossos i
serveis de seguretat al municipi i la dels recursos en matèria de seguretat
presents al municipi.
d) Elaborar propostes de plans de seguretat i de coordinació de serveis de
seguretat, i presentar-los a la Junta Local perquè, si escau, els aprovi.
e) Elevar a la Junta Local de Seguretat les propostes que cregui convenients a
l'efecte de millorar la col·laboració entre els diversos cossos i serveis de
seguretat i llur eficàcia i eficiència en el municipi.
f) La resta de funcions que li siguin encomanades per la Junta Local de
Seguretat i la normativa vigent, en concret les previstes a l’article 11 del Decret
151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals de seguretat.

2. ASSIGNACIÓ DE SERVEIS
D’acord amb el que estableixen les lleis per a cada cos policial i amb els principis de
les bases del conveni, coherents amb l’acord de la Comissió de Coordinació de les
Policies Locals (actual Comissió de Policia de Catalunya), de 3 d’octubre de 1996, en
l’execució de les funcions policials corresponents tots dos cossos han de tenir en
compte la delimitació de serveis següent:
2.1 El cos de Mossos d’Esquadra és titular i responsable de:
a) La protecció de les autoritats de la Generalitat i la vigilància i custòdia dels edificis,
les instal·lacions i les dependències pròpies.
b) La policia de seguretat ciutadana i d’ordre públic, d’acord amb l’article 12.1, primer
de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos
d’Esquadra.
c) La policia administrativa, d’acord amb l’article 12.1, segon de la Llei 10/1994, d’11
de juliol.
d) La policia judicial, d’acord amb els articles 12.1, tercer, 13 i següents de la Llei
10/1994, d’11 de juliol.
e) L’ordenació i regulació del trànsit, la confecció dels atestats per accident de trànsit
en les vies interurbanes i l’auxili als usuaris d’aquestes, d’acord amb el que
estableixen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de les
competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor a la
Comunitat Autònoma de Catalunya, la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació
del Servei Català de Trànsit i la resta de normativa d’aplicació.
f)

Eventualment i mitjançant conveni, la cooperació i la col·laboració en les
competències de les quals la Policia Local de Sant Cebrià de Vallalta és titular,
d’acord amb l’article 12.1, cinquè de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, quan siguin
requerits.

8

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior

AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

2.2 La Policia Local de Sant Cebrià de Vallalta és titular i responsable de:
a) La protecció de les autoritats de la corporació local i la vigilància i custòdia dels
edificis, les instal·lacions i les dependències de la corporació, d'acord amb el que
estableix l'article 11.a) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
b) La policia de trànsit urbà, que inclou l'ordenació, la senyalització, la direcció i la
regulació; la vigilància i la denúncia de les infraccions, i la instrucció d'atestats per
accidents de trànsit en el nucli urbà.
c) La policia administrativa, a fi d’assegurar el compliment dels reglaments, de les
ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes
municipals, com qualsevol altra que, en aquest àmbit, els sigui encomanada
d’acord amb la normativa vigent.
d) La policia judicial, d’acord amb els articles 11.e) i 12 de la Llei 16/1991, de 10 de
juliol, i com a mínim, la derivada dels delictes, les faltes i les actuacions següents:
-

Contra la seguretat del trànsit urbà
Omissió del deure de socors en relació amb el trànsit
Conducció sota els efectes de l’alcohol o substàncies psicotròpiques
Atestats per accidents de trànsit en les vies urbanes
Desobediència o atemptat contra l’autoritat municipal o els seus agents
Requeriments de conflictes de convivència entre veïns
Altres il·lícits penals en la forma que determina l’annex 1 d’aquest conveni

En els supòsits anteriors, la Policia Local de Sant Cebrià de Vallalta pot sol·licitar el
suport del cos de Mossos d’Esquadra o, quan els fets esdevinguin amb afectacions
supralocals, traspassar-li les actuacions realitzades per a la seva continuació.
e) La protecció de la convivència harmònica i la tranquil·litat veïnal i de la qualitat dels
serveis públics locals.
f)

La participació en la funció de policia de seguretat ciutadana, d'acord amb el que
estableix l'article 11.f) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, i amb les indicacions que
rebi de la Junta Local de Seguretat.

g) La col·laboració en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l’ordre
en les grans concentracions humanes quan la Junta Local ho sol·liciti per acord o
bé quan el comandament del cos de Mossos d'Esquadra o el cap de la Policia
Local de Sant Cebrià de Vallalta ho requereixin, en cas d’urgència.
2.3 Funcions compartides amb caràcter ordinari
a)

La policia de proximitat, l’auxili i assistència als ciutadans i les ciutadanes.

b) La intervenció en la resolució amistosa de conflictes privats, si hi són requerits.
c) La vigilància dels espais públics i dels establiments de pública concurrència, amb
la delimitació funcional que estableixi aquest conveni o els acords específics, si
s’escau.
En les actuacions que es derivin d'aquestes i d'altres funcions, si hi concorren efectius
de tots dos cossos, la Mesa de Coordinació Operativa, regulada en la base 1.4, i les
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sales de comandament, així com els funcionaris en general, s'han d'atenir a les
assignacions que es fan en el catàleg general que figura com a annex 1 d’aquest
conveni.

3. ASPECTES OPERATIUS
3.1 Presència policial
La Mesa de Coordinació Operativa ha d'establir els criteris de coordinació operativa
per garantir, a més d'un ús eficient dels recursos disponibles, la seva presència
contínua i visible a tot el sector i al municipi.
La Policia Local de Sant Cebrià de Vallalta ha de distribuir els efectius de patrulla
d'acord amb les funcions i tasques especificades en aquest conveni. La seva finalitat
principal són les activitats de policia de circulació, administrativa i de proximitat als
problemes veïnals, amb una atenció especial a les demandes urgents motivades per
accidents, assistència i auxili al compliment de les normes de convivència, sens
perjudici de les funcions de seguretat que les policies locals tenen encomanades
d’acord amb l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol.
El cos de Mossos d'Esquadra, sens perjudici de les obligacions i funcions generals
d'auxili i assistència, ha de mantenir un patrullatge continuat que garanteixi l'atenció
immediata i suficient de les demandes urgents motivades per fets delictius, riscos per a
la seguretat ciutadana i desordres públics, així com la prevenció en aquests àmbits
competencials, en tot el terme municipal de Sant Cebrià de Vallalta.
Així mateix, el cos de Mossos d’esquadra ha de col·laborar amb la Policia Local de
Sant Cebrià de Vallalta en la vigilància de les conductes incíviques que comprometen
la tranquil·litat i el benestar de la ciutadania.
3.2 Sistemes d'informació i coordinació
a) En la perspectiva d'un sistema global de seguretat al municipi, totes dues parts han
de tractar de fer tècnicament viable la derivació de les trucades dels ciutadans al
servei titular de la competència del fet exposat. En el cas que es requereixi una
resposta ràpida i el servei titular no disposi d’efectius en aquell moment, el receptor
de la trucada ha d’intentar resoldre amb els seus mitjans el problema i,
posteriorment, informar el cos titular sobre la seva evolució.
b) Les sales de comandament han de facilitar, mitjançant els protocols corresponents,
la difusió general o selectiva de missatges d'interès policial.
c) El Departament d’Interior, per mitjà de la Direcció General de la Policia, ha de
possibilitar que la Policia Local es connecti al Sistema d’Informació Policial (SIP),
mitjançant el protocol d'accés i utilització corresponent.
Així mateix, el Departament d’Interior ha de facilitar la connexió o la cessió de
dades dels sistemes d’informació o bases de dades que, en matèria de trànsit,
siguin titularitat del Servei Català de Trànsit o els hi hagin cedit per altres òrgans
competents en la matèria, sempre que la normativa reguladora ho permeti.
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d) L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, mitjançant la Policia Local, ha de facilitar
al cos de Mossos d'Esquadra l’accés a la informació de les dades que es
determinin en la Mesa de Coordinació Operativa.
e) Amb una periodicitat no superior al mes, la Mesa de Coordinació Operativa ha de
posar en comú les dades obtingudes per tots dos cossos relatives a il·lícits penals i
administratius i altres novetats d'interès policial per analitzar informes, estudis i
propostes conjuntament quan vagin dirigits a la Junta Local de Seguretat, així com
per mantenir actualitzat el mapa de delinqüència.
f)

Als efectes de facilitar l’eficàcia i evitar possibles interferències que puguin
malmenar una operació policial per desconeixement d’alguna de les parts, en el
cas d’operacions policials d’especial rellevància en matèria de seguretat ciutadana,
tots dos cossos s’han d’informar prèviament.

g) Tots dos cossos s’han d’informar immediatament sobre:
-

Manifestacions, altercats d’ordre públic importants i fets delictius greus que
puguin generar alarma social.
Robatoris o desaparicions de vehicles a motor.
Avisos de col·locació d’explosius o amenaces terroristes.
Sinistres: incendis d'habitatges o industrials, esfondrament d'habitatges,
accidents greus de transports públics.
Ocupacions o talls de la via pública que afectin greument la mobilitat.
Aquelles altres situacions que la Mesa de Coordinació Operativa consideri
oportunes.

h) Tots dos cossos han d'establir un protocol de comunicacions policials d'urgència
per facilitar l'intercanvi d'informació. Per garantir la comunicació recíproca, la sala
de coordinació operativa de cada cos ha de disposar de l’equipament que es
descriu a l’annex 2 d’aquest conveni.
i)

Per assolir una major eficàcia policial i una optimització dels recursos, els caps de
servei dels dos cossos han d’establir contactes directes en aquelles situacions en
què es requereixi la col·laboració de l’altre cos, i s’han de comunicar les
incidències que s’hagin produït posteriorment.

j)

El cap del cos de Mossos d’Esquadra o comandament territorial en qui delegui, a
requeriment del president/a de la Junta Local de Seguretat o del regidor/a
delegat/da en matèria de seguretat ciutadana, ha de facilitar informació sobre fets
puntuals que es puguin produir i que afectin la seguretat ciutadana en el municipi.

k) Per garantir la màxima seguretat i coordinació en actes, situacions o incidències
amb participació o presència de gran nombre de persones, els responsables de
tots dos cossos s’han de coordinar en temps real mitjançant els sistemes
d’enllaços en línia que escaigui.
l)

Amb caràcter general i sens perjudici de la posterior concreció en un protocol
corresponent, la informació sobre les diferents actuacions ha de ser facilitada als
mitjans de comunicació pel cos que hagi fet la intervenció i, en cas d’intervencions
conjuntes, ho ha de fer el cos que tingui la titularitat de la competència. En tot cas,
el cos que hagi d’informar els mitjans de comunicació ha de vetllar per la deguda
reserva d’aquelles informacions que puguin afectar la investigació dels fets.
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Concretament, les estadístiques i avaluacions dels serveis que es puguin elaborar
han de ser objecte d’estudi i tractament previ en la Junta Local de Seguretat i la
seva publicació i difusió als mitjans de comunicació requereix l’acord previ
d’aquesta.
m) L’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta ha de facilitar al Cos de Mossos
d’Esquadra informació periòdica sobre noves llicències d’obertura i els canvis de
titularitat que es produeixen en la propietat dels locals de pública concurrència,
activitats recreatives i establiments públics. Així mateix, els dos cossos s’han
d’intercanviar informació periòdicament sobre les actuacions d’inspecció als locals
esmentats anteriorment, i les actes que s’aixequin per infracció contra aquests,
ajustant-se aquest intercanvi d’informació a la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.
n) En el moment que la tecnologia ho permeti, els dos cossos policials poden estudiar
la possibilitat de compartir la utilització dels circuits de videovigilància instal·lats per
l’Ajuntament al municipi.
o) En els supòsits de competències compartides, la Mesa de Coordinació Operativa
ha d'elaborar els protocols d'actuació corresponents.
p) El cos de Mossos d’esquadra i la Policia Local de Sant Cebrià de Vallalta poden
col·laborar recíprocament en la realització de jornades o sessions tècniques sobre
tir, defensa personal o actuacions policials i, en general, en totes les matèries que
contribueixin a millorar la pràctica professional, si així ho acorden els seus caps.
3.3 Actuacions i operacions
a) Direcció. La responsabilitat d'una actuació o operació correspon al comandament
del cos que la tingui assignada, d'acord amb el catàleg general que figura com
annex 1 d'aquest conveni o, alternativament, d'acord amb els protocols i
procediments homologats que desenvolupin les actuacions compartides.
Amb caràcter general, en cas de presència múltiple d'agents de tots dos cossos, és
responsable de l'actuació i, per tant, l'ha de dirigir, el comandament present del cos
al qual correspongui la titularitat.
La Mesa de Coordinació Operativa ha d'estudiar la casuística relativa a la
concurrència simultània de comandaments en la direcció i responsabilitat de les
funcions operatives d'execució indistinta, i ha d'elaborar els protocols
corresponents. Així mateix, la Mesa ha de proposar a la Junta les modificacions i
actualitzacions que consideri pertinents.
b) Intervenció. En congruència amb les bases d'aquest conveni, els membres del cos
de Mossos d'Esquadra i de la Policia Local que es trobin davant de qualsevol
situació en l’àmbit geogràfic del municipi que pugui representar un risc per a les
persones o els béns, han d'intervenir-hi tant si és una competència pròpia com si
no ho és.
En aquest darrer cas, han de prendre les primeres mesures preventives i d’auxili, i
avisar immediatament el cos que tingui la titularitat de la competència, el qual se
n’ha de fer càrrec un cop arribi al lloc. No obstant això, els agents que han iniciat la
intervenció li han de prestar la seva col·laboració fins al moment que ja no sigui
necessària.
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La Mesa de Coordinació Operativa ha d'estudiar la casuística relativa a la
concurrència simultània en funcions operatives compartides d'execució indistinta, i
ha d'elaborar els protocols corresponents. Així mateix, la Mesa ha de proposar a la
Junta les modificacions i actualitzacions que consideri pertinents.
c) Emergències i protecció civil. En situacions de risc o d'emergència, els
comandaments de tots dos cossos s'han d'atenir al que disposin el Pla
d'emergència municipal o els plans especials aprovats i homologats.
d) Actuacions urgents supramunicipals. Quan s’hagin de superar els límits territorials
del municipi per motius d’urgència en actuacions derivades dels apartats 2.2 i
3.3.b) d’aquest conveni per delictes flagrants o en serveis d’auxili urgent a
persones, les esmentades actuacions i serveis s’han de comunicar a les sales de
coordinació operativa previstes a l’apartat 3.2.h) d’aquest conveni i/o també a la del
municipi territorialment afectat, fins que el cos policial titular d’aquesta competència
se’n faci càrrec.
3.4 Tramitació de diligències
a) Els mossos d’esquadra i els policies locals poden rebre denúncies mitjançant els
formularis corresponents a qualsevol indret que afavoreixi l’atenció personalitzada i
qualitativa als ciutadans o ciutadanes que les formulin.
b) Han de funcionar com a mínim dos centres permanents de recepció de denúncies i
tramitació de diligències:
- L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra (OAC) de l’ABP corresponent.
- Les oficines, dependències o seus de la Policia Local.

c) Aquests centres han de rebre totes les denúncies relacionades amb il·lícits penals
o administratius que els ciutadans formulin i han de practicar aquelles diligències
immediates per protegir i assegurar les proves necessàries per al procés.
Posteriorment i a efectes d’investigació, les han de derivar al cos que tingui la
titularitat de la competència. En la mesura que la implantació de noves aplicacions
informàtiques ho permeti, han de ser dotades del mateix programari, d’acord amb
el que s’estableix en l’apartat 3.2.c) d’aquest conveni.
d) En els supòsits dels serveis de policia judicial previstos al punt 2.2.d) d’aquest
conveni, la Policia Local ha de presentar les diligències directament davant
l’autoritat judicial quan no hi hagi persones detingudes i, quan n’hi hagi, ha de
presentar les diligències i les persones detingudes a l’OAC del cos del Mossos
d’Esquadra, d’acord amb els procediments que es detallen a les lletres e), f) i g)
d’aquest apartat.
e) La Mesa de Coordinació Operativa ha d’elaborar un protocol per al coneixement i
el traspàs immediat al cos competent de les denúncies rebudes en les oficines de
l’altre cos, tant amb finalitats operacionals o d’investigació com per al manteniment
de les bases de dades relatives a les funcions sobre les quals tinguin la titularitat.
f)

Les diligències per faltes o delictes flagrants han d’incloure totes les necessàries.
En el cas d’haver-hi persones detingudes, una vegada realitzades les diligències
necessàries per part de la Policia Local, s’ha de fer una diligència de traspàs de
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l’atestat a l’OAC del cos de Mossos d’Esquadra amb la finalitat que la persona
detinguda sigui ressenyada i presentada al jutjat de guàrdia. Des d’aquest moment,
la persona detinguda queda sota la custòdia del cos de Mossos d’Esquadra.
g) En els casos en què sigui necessària la pràctica de diligències d’investigació o de
policia científica, aquestes han de ser realitzades pel cos de Mossos d’Esquadra,
per la qual cosa la Policia Local li ha de traspassar les realitzades fins al moment.
En cas d’haver-hi persones detingudes, les diligències han d’incloure, com a
mínim, les declaracions dels policies actuants, la lectura de drets, la relació
d’efectes i/o proves i, si escau, l’assistència mèdica a la persona detinguda.
Cada cos policial ha de resoldre els supòsits previstos en matèria de la Llei
orgànica reguladora de l’habeas corpus que es puguin produir en funció del cos
que custodia les persones detingudes en cada moment del procés.
h) La Policia Local, d’acord amb el marc de competències establert en l’annex 1
d’aquest conveni i la distribució de titularitats corresponent, pot fer diligències de
prevenció i d’investigació per obtenir indicis probatoris, tant per a la presentació de
diligències davant l’autoritat judicial en casos de competència de la Policia Local,
com per a la presentació davant dels Mossos d’Esquadra quan els corresponguin
tasques d’investigació.
i)

En els delictes contra la seguretat del trànsit, la Policia Local ha d’incorporar les
dades al Sistema d’Informacions Policials. En cas d’haver-hi persones detingudes,
pel que fa a la seva ressenya, la Mesa de Coordinació Operativa ha de decidir el
procediment més adequat en funció de les instruccions que rebi de l’autoritat
judicial.

3.5 Diligències especials
Si el subjecte passiu o actiu d’un delicte o una falta és l’administració municipal o els
seus agents, a petició de l’Alcaldessa, la Mesa de Coordinació Operativa, amb total
respecte per les resolucions judicials, ha d’establir el procediment pel qual la Policia
Local ha de participar en la investigació així com el seu nivell d’implicació en l’activitat
investigadora.

4. TRÀNSIT
Per adaptar l’actuació de cada cos en matèria de trànsit (denúncies, investigació
d’accidents, controls, etc.), a l’annex 3 d’aquest conveni s’estableix la delimitació de
l’àmbit territorial d’intervenció que correspon a cada cos.

5. VIGÈNCIA DEL CONVENI
El conveni té vigència il·limitada, llevat que el denunciï alguna de les parts.
No obstant això, pot rescindir-se per alguna de les causes següents:
a) Per impossibilitat de desenvolupar les activitats que en constitueixen l'objecte.
b) Per incompliment de les seves disposicions.
c) Per mutu acord, en els termes que s'estableixin.
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6. PUBLICACIÓ DEL CONVENI
D’acord amb l’article 27.7 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril d’ordenació del sistema de
seguretat pública de Catalunya, aquest conveni s’ha de publicar al DOGC en el termini
d’un mes a comptar del moment de la seva signatura.

7. PLANIFICACIÓ, APLICACIÓ I AVALUACIÓ DELS ACORDS
L’Alcaldessa i la Junta Local de Seguretat són els màxims òrgans responsables en
l’aplicació i el seguiment d’aquest conveni. En aquest sentit, els correspon impulsar
l’aplicació d’aquest conveni en tots aquells aspectes no previstos específicament com
a funcions de la Mesa de Coordinació Operativa, i supervisar el grau de compliment
dels objectius fixats en aquest conveni.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per
duplicat.
Sant Cebrià de Vallalta, 19 de setembre de 2014

Per autorització de signatura
del conseller d’Interior,
de data 18 de març de 2014

Directora general d’Administració
de Seguretat
Maria Teresa Casado Cadarso

Alcaldessa de Sant Cebrià de Vallalta
Antonia Benítez González
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ANNEX 1
CATÀLEG GENERAL DE RESPONSABILITATS, SERVEIS I ACTIVITATS

A) Responsabilitats funcionals. Les que corresponen a cada cos s'estableixen en la
graella següent, de manera que la titularitat de cada activitat competencial s’atribueix a
un dels dos cossos (T), si bé en algunes l’altre cos presta la seva col·laboració (C).
Excepcionalment tots dos cossos són titulars (T) de les funcions i activitats que són
comunes i, per tant, compartides, per raons d’eficiència i davant la impossibilitat de
compartimentar-les. En aquests casos, però, és obligat elaborar els corresponents
protocols d’actuació, d’acord amb els principis de complementarietat i cooperació que
inspiren el sistema de seguretat en general i aquest conveni en particular.
B) Delimitació territorial. Per adaptar l’actuació de cada cos a les responsabilitats
funcionals que s’estableixen en la graella següent, a l’annex 3 d’aquest conveni
s’estableix la delimitació de l’àmbit territorial d’intervenció que correspon a cada cos.
D) Distribució general de titularitats
POLICIA LOCAL
•
•
•
•
•
•

titularitat de la funció de policia de trànsit en el nucli urbà, d’acord amb
l’apartat B) anterior i l’annex 3 d’aquest conveni
titularitat de la funció de policia administrativa en l’àmbit de les
competències municipals, segons apartat 2.2.c) d’aquest conveni
titularitat de la funció de policia de proximitat o comunitària
funcions de policia d’assistència en l’àmbit de les competències
municipals
col·laboració en funcions de policia judicial
col·laboració en funcions de policia de seguretat

COS DE MOSSOS D’ESQUADRA
•
•
•
•
•

titularitat de la funció de policia de seguretat
titularitat de la funció de policia administrativa en l’àmbit de les
competències autonòmiques
titularitat de la funció de policia de proximitat o comunitària
titularitat de la funció de policia judicial
funcions de policia d’assistència en l’àmbit de les competències
autonòmiques

D) Distribució de serveis i activitats
PL= Policia Local
ME= Mossos d’Esquadra

C = Col·laboració
T= Titularitat
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* La distribució entre zones urbanes i vies interurbanes s’entén referida a la
delimitació territorial establerta en l’annex 3 d’aquest conveni.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33

D.1 SERVEIS I ACTIVITATS DE:
POLICIA DE TRÀNSIT
Accidents de circulació amb ferits en zona urbana
Accidents de circulació sense ferits en zona urbana
Accidents de circulació amb ferits en vies interurbanes
Accidents de circulació sense ferits en vies interurbanes
Locals
Acompanyament
de
comitives d’autoritats en
Autonòmiques
zona urbana
Estatals o internacionals
Informes tècnics sobre accidents en zona urbana
Informes tècnics sobre accidents en vies interurbanes
Acompanyament de vehicles especials en zona urbana
Acompanyament de vehicles especials en vies interurbanes
Campanyes específiques de trànsit (ITV, fums, soroll, llums, etc.) en zona
urbana
Campanyes específiques de trànsit (ITV, fums, soroll, llums, etc.) en vies
interurbanes
Control de la circulació per esdeveniments esportius, culturals, etc. en
zona urbana
Control de la circulació per esdeveniments esportius, culturals, etc. en
vies interurbanes
Campanyes de control de documentació (permís de conduir,
assegurances, etc.) en zona urbana
Campanyes de control de documentació (permís de conduir,
assegurances, etc.) en vies interurbanes
Comprovació d’anomalies de senyalització en zona urbana
Comprovació d’anomalies de senyalització en vies interurbanes
Control de ciclomotors i motocicletes (casc, sorolls, etc.) en zona urbana
Control de ciclomotors i motocicletes (casc, sorolls, etc.) en vies
interurbanes
Control de velocitat en zona urbana
Control de velocitat en vies interurbanes
Controls preventius d’alcoholèmia en zona urbana
Controls preventius d’alcoholèmia en vies interurbanes
Controls de transports en zona urbana
Controls de transports en vies interurbanes
Denúncies per infraccions de les ordenances de circulació (estàtiques)
Denúncies per infraccions de les ordenances de circulació (dinàmiques)
Denúncies per infraccions previstes a la Llei de seguretat viària,
Reglament general de trànsit, Reglament de conductor, Codi de circulació
i altres en zona urbana
Denúncies per infraccions previstes a la Llei de seguretat viària,
Reglament general de trànsit, Reglament de conductor, Codi de circulació
i altres en vies interurbanes
Denúncies per infraccions del Reglament de transports (Generalitat) en
zona urbana
Denúncies per infraccions del Reglament de transports (Generalitat) en
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T
T
C
C
T
T
T
T
C
T
C

ME
C
C
T
T
C
C
C
C
T
C
T

T

C

C

T

T

C

C

T

T

C

C

T

T
C
T

C
T
C

C

T

T
C
T
C
T
C
T
T

C
T
C
T
C
T
C
C

T

C

C

T

T

C

C

T

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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vies interurbanes
Educació viària
Mesures especials de circulació per aiguats, incendis, nevades, etc. en
zona urbana (terme municipal)
Mesures especials de circulació per aiguats, incendis, nevades, etc. en
vies interurbanes (terme municipal)
Circulació de vehicles per zona forestal
Protecció d’accessos escolars
Regulació ordinària i per circumstàncies extraordinàries de la circulació
en zona urbana
Regulació ordinària i per circumstàncies extraordinàries de la circulació
en vies interurbanes
Regulació de la circulació en accidents de trànsit en zona urbana
Regulació de la circulació en accidents de trànsit en vies interurbanes
Immobilització de vehicles en zona urbana
Immobilització de vehicles en vies interurbanes
Retirada i dipòsit de vehicles de la via pública per infracció, accident,
abandonament o altres causes
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D.2 SERVEIS I ACTIVITATS DE:
POLICIA DE SEGURETAT
Protecció d’autoritats locals
Protecció d’autoritats autonòmiques, estatals o internacionals
Admissió de menors en locals no autoritzats *
Aldarulls o baralles greus a la via, establiments o recintes públics
Altres infraccions de seguretat ciutadana *
Altres vigilàncies
Amenaces i/o avisos de bombes
Consum d’estupefaents en llocs públics *
Control de concentracions de masses (espectacles, actes
esportius)
Control de festes majors i de barri
Control i protecció de manifestacions
Control policial d’acord amb la Llei de seguretat ciutadana
Desordres greus en vies, establiments o recintes públics
Escorcoll i/o identificació de persones sospitoses
Espectacles públics i recreatius il·legals *
Ingrés de menors en centres de reforma **
Manteniment de l’ordre públic ***
Ocupacions il·legals d’habitatges o instal·lacions públiques i
privades
Protecció de diades especials
Protecció exterior de l’ajuntament
Protecció interior de l’ajuntament
Vigilància i protecció d’instal·lacions i obres municipals
Vigilància i protecció d’instal·lacions i obres de la Generalitat
Resposta urgent a demandes de seguretat
Reunions il·legals
Suport i protecció de víctimes o persones amenaçades
Tancament i desallotjament d’instal·lacions (municipals)
Tancament i desallotjament d’instal·lacions (Generalitat)
Tinença i comís d’armes prohibides *
Tinença il·lícita d’estupefaents *
Consum o tràfic de drogues tolerat pels responsables de locals o
establiments públics *
Venda de begudes alcohòliques a menors *
Vigilància i control de grups conflictius en espais públics
Vigilància i control de la venda d’estupefaents
Patrullatge preventiu en zona urbana
Patrullatge preventiu fora de la zona urbana (zones agrícoles,
nuclis agregats, urbanitzacions o polígons industrials)
Vandalisme i danys
Control d’activitats a registrar per establiments d’hostaleria i
similars

PL
T
C
C
C
C
C
C
C

ME
C
T
T
T
T
T
T
T

C

T

T
C
C
C
T
C
C
C

C
T
T
T
T
T
T
T

C

T

C
T
T
T

T
C
C

T
T
C
T
C
T
C

T
T
T
T
C
T
T
T

C

T

C
C
C
T

T
T
T
T

T

T

T

C

C

T

*D’acord amb la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana, i la Llei
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats.
** A requeriment del cos de mossos d’esquadra i dins del terme municipal.
*** D’acord amb la clàusula 2.2.g) d’aquest conveni.
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D.3 SERVEIS I ACTIVITATS DE:
POLICIA ADMINISTRATIVA
Denúncies d’infraccions de la normativa DARP
Denúncies d’infraccions de la normativa de joc i d’espectacles
Jocs il·legals a la via pública
Control d’alarmes privades
Control d’alarmes d’edificis municipals
Control de venda ambulant
Denúncies d’infraccions de la normativa de comerç, consum i
turisme
Denúncies d’infraccions contra el patrimoni local
Denúncies d’infraccions contra el patrimoni autonòmic
Comprovació de les autoritzacions d’espectacles públics
Comprovació de sorolls en domicilis, establiments o indústries.
Activitats no autoritzades a les vies públiques
Denúncies per publicitat no autoritzada a la via pública
Denúncies d’infraccions de les ordenances municipals (no trànsit)
Denúncies d’infraccions de la normativa de la Generalitat (no
transports)
Gestió i retirada de vehicles abandonats
Gestió i retirada de vehicles en possible requisitòria
Indagacions de domicili per a altres administracions
Infraccions urbanístiques
Inspecció de l’estat de la via pública – mobiliari urbà
Inspecció d’ocupacions de la via pública
Inspeccions de locals públics (horari tancament, aforament i
mesures de seguretat)
Medi ambient
Infraccions normativa municipal de tinença animals de companyia
o perillosos
Infraccions normativa autonòmica de tinença animals de
companyia o perillosos
Denúncies per infraccions de les ordenances en zona forestal
Denúncies per infraccions del Reglament d’armes
Inspecció pirotècnia
Residus tòxics i matèries perilloses
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D.4 SERVEIS I ACTIVITATS DE:
POLICIA ASSISTENCIAL I D’ATENCIÓ CIUTADANA
Acompanyament d’ambulàncies i bombers en urgència
Activitats generals de protecció civil municipal
Ajut i atenció a les persones en situació de risc o desprotecció
Assistència en carretera (fora del nucli urbà)
Assistència urgent per malaltia, accident laboral o domèstic
Atenció en general a la víctima
Atenció a víctimes de maltractaments o violència domèstica
Atenció a dones
Atenció a gent gran
a)
Atenció a menors (maltractaments, abandonament,
toxicomanies)
b) Atenció a menors (absentisme escolar)
Atenció a malalts mentals i les seves famílies
Auxili en incendis, aiguats, nevades i altres situacions
d’emergència
Auxili en explosions i/o ensorrament d’habitatges o altres edificis
Col·laboració amb els serveis socials municipals
Col·laboració amb els serveis socials autonòmics
Informació als ciutadans
Ingrés de menors en centres de protecció
Recerca de persones desaparegudes o perdudes
Recuperació d’objectes perduts i documentació
Gestió i dipòsit d’objectes recuperats o col·laboració amb els
organismes municipals competents en aquesta matèria
Suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat
Suport als funcionaris de la Generalitat
Suport als funcionaris de l’Ajuntament
Trasllat d’òrgans destinats al trasplantament
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D.5 SERVEIS I ACTIVITATS DE:
POLICIA COMUNITÀRIA O DE PROXIMITAT
Activitats preventives amb grups de risc social
Activitats preventives amb menors
Contactes amb els centres d’ensenyament del barri
Contactes amb entitats socials
Intervenció en conflictes de resolució amistosa
Patrullatge de barris (a peu, escúter o altres mitjans)
Resolució de conflictes privats entre veïns
Campanyes de prevenció amb veïns, botiguers i altres entitats
ciutadanes
Treball de camp amb serveis socials municipals
Treball de camp amb serveis socials autonòmics
Educació cívica
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D.6 SERVEIS I ACTIVITATS DE:
D.6.1 POLICIA JUDICIAL AMB CARÀCTER GENERAL
Investigació de delictes i faltes
Tramitació i entrega d’atestats amb persones detingudes
D.6.2 POLICIA JUDICIAL AMB CARÀCTER ESPECÍFIC
Elaboració de diligències per delictes contra la seguretat del
trànsit en zona urbana
Elaboració de diligències per delictes contra la seguretat del
trànsit en vies interurbanes
Elaboració de diligències per delictes d’omissió del deure de
socors en matèria d’accidents de trànsit en zona urbana
Elaboració de diligències per delictes d’omissió del deure de
socors en matèria d’accidents de trànsit en vies interurbanes
Elaboració de diligències per delictes o faltes derivades
d’accidents de circulació en zona urbana
Elaboració de diligències per delictes o faltes derivades
d’accidents de circulació en vies interurbanes
Trencament de mesura de seguretat o cautelar no privativa de
llibertat
Elaboració de diligències per delictes i faltes contra l’autoritat
municipal, els seus agents o els membres de la corporació
Elaboració de diligències per delictes i faltes contra el patrimoni
municipal
Elaboració de diligències per delictes i faltes de violència
domèstica
Elaboració de diligències per delictes i faltes en conflictes de
convivència veïnal
Elaboració de diligències per delictes i faltes comesos per menors
Elaboració de diligències per delictes i faltes
Elaboració de denúncies per sostracció, recuperació de vehicles
o per sostracció d’objectes del seu interior *
Elaboració de denúncies de tràmit per delictes i faltes
Elaboració de diligències de prevenció per persones detingudes
per faltes o delictes flagrants (si no hi ha cap persona detinguda
es considera denúncia)
Actuació per delicte flagrant
* A concretar o definir en els convenis particulars de cada municipi
** Inspecció ocular prèvia del vehicle del cos de Mossos d’Esquadra a efectes d’investigació
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ANNEX 2

COMUNICACIONS POLICIALS

A) Sales de coordinació operativa (SCO).
Les comunicacions entre sales de coordinació operativa via radio, es realitzaran
segons els protocols establerts en la Xarxa RESCAT, per a Mossos d’Esquadra i
Policia Local, un cop adherida la corporació local a la mateixa.

B) Sistema d’intercomunicació telefònica mòbil convencional.
Els dos cossos policials mantindran actualitzats els seus respectius llistats de telèfons
mòbils i compartiran els dels usuaris que considerin adients.
C) Emergències 112
Els dos cossos policials atendran els requeriments d’emergències 112
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ANNEX 3

LÍMITS TERRITORIALS D’ACTUACIÓ
EN MATÈRIA DE TRÀNSIT

A) Als efectes del present conveni es donen per validats els límits territorials signats
amb l’Àrea Regional de Trànsit de la Policia de Generalitat - Mossos d’Esquadra i la
Policia Local de Sant Cebrià de Vallalta en data 09/12/2013 amb motiu de l’assumpció
de les competències de trànsit per part de la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra.
B) Modificació dels límits territorials. La Mesa de Coordinació Operativa pot modificar
aquests límits territorials d’acord amb les variacions que es puguin produir, les quals
han de ser reflectides en aquest annex.

C) Actuacions urgents supramunicipals. D’acord amb allò previst amb caràcter general
a l’apartat 3.3.d) del conveni, quan s’hagin de superar els límits territorials del municipi
per motius d’urgència en actuacions en matèria de trànsit, aquestes actuacions i
serveis s’han de comunicar a les sales de coordinació operativa previstes a l’apartat
3.2.h) d’aquest conveni i/o també a la del municipi territorialment afectat, fins que el
cos policial titular d’aquesta competència se’n faci càrrec.
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