JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
QUI som?
La Junta Local de Seguretat està presidida per l’alcalde/ssa i formada per els següents
membres permanents:
Càrrec a la Junta
President/a
(amb veu i vot)

Càrrec
Alcalde/ssa
Regidor/a de Seguretat Ciutadana

Vocals
(amb veu i vot)

Secretari/a

Delegat/da Territorial del Govern a
Barcelona
Cap Comissaria dels Mossos d’Esquadra de
Martorell
Capitán Jefe de la Guardia Civil
Comissari/a del CNP Comissaria Local de
Cornellà, Castelldefels y Sant Boi
Inspector/a Cap de la Policia Local
Cap de la Unitat Administrativa de la Policia Local

Aquests membres, poden delegar la seva representació a la Junta en cas de necessitat i, acudir a la
Junta acompanyats dels tècnics competents que estimin oportuns.
També poden assistir a la Junta de Seguretat, amb veu, però sense vot, representants dels partits
polítics de l’oposició, així com, les associacions i les entitats veïnals i ciutadanes del municipi, en
cas que puguin ésser afectades pels assumptes a tractar.

QUÈ fem?
A tots els municipis amb policia local hi ha una Junta Local de Seguretat, com a òrgan col·legiat de
col·laboració i coordinació general dels diversos cossos de policia i altres serveis de seguretat que
operen al municipi, així com, de participació ciutadana en el sistema de seguretat.
La Junta Local de Seguretat analitza i valora la situació de seguretat pública al municipi i concreta
les polítiques de seguretat corresponents.
A la Junta també s’elabora i aprova el Pla de Seguretat Local i els plans d’actuació específics que
s’escaiguin, concretant 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.

QUAN?
Els membres permanents de la Junta Local de Seguretat es reuneixen en sessió
ordinària trimestralment. Anualment, una d’aquestes sessions és plenària, i es conviden, als membres
no permanents, amb la finalitat de donar a conèixer el Pla de Seguretat Local i debatre la situació
general de seguretat al municipi.
Els acords de la Junta Local de Seguretat s’han de prendre per unanimitat i tenen caràcter executiu.

