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La policia comunitària: més
eficaç i pròxima al ciutadà
La Guàrdia Urbana de Lleida es modernitza i s’adapta a les necessitats de la
ciutat amb una nova estructura que vol garantir la convivència i el civisme i per
tant millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones

L

La Guàrdia Urbana de Lleida no solament creix en nombre
d’agents. També està registrant un salt qualitatiu amb la creació
d’una estructura més moderna i àgil destinada a donar resposta
a les noves demandes i necessitats dels ciutadans i ciutadanes.
Sota el guiatge de la regidora de Seguretat Ciutadana, Sara
Mestres, i de l’intendent Ramon Ibarz —recentment incorporats
als seus càrrecs—, i sota el comandament directe de l’alcalde,
la policia local de Lleida treballa ja sobre 4 eixos bàsics: optimitzar
la seguretat ciutadana, garantir el compliment de l’Ordenança
de Civisme i Convivència, millorar la mobilitat i el trànsit de la
ciutat i ampliar els equipaments i la plantilla del cos.

Un dels aspectes més destacats és la creació de la Policia
Comunitària, que assumirà i millorarà les prestacions del guàrdia
de barri —figura que ja existia— amb la voluntat d’atansar
encara més aquesta figura al ciutadà. La gran novetat de la
policia comunitària, que es posarà en marxa aquest novembre,
és que es dividirà en dues seccions: la Policia de proximitat,
formada per 8 agents, i la Policia Orientada al Problema (POP),
amb 32 guàrdies més.
La Policia de proximitat establirà uns vincles directes amb el
veïnatge mitjançant reunions amb els comerciants, centres

El paer en cap, Àngel Ros; la regidora de Seguretat Ciutadana, Sara Mestres, i l’intendent Ramon Ibarz, amb els set darrers agents incorporats al cos.
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escolars, centres de salut, associacions de veïns i altres
col·lectius, destinades a recollir les inquietuds i les demandes
de la ciutadania i la informació necessària —sempre sota el
principi de la confiança i la confidencialitat— per estudiar la
solució als problemes o les millores exposades.
La Policia orientada al problema (POP) és l’encarregada de
concretar sobre el terreny les actuacions que calguin d’acord
amb les dades recollides per la Policia de proximitat. Es
tractarà de parelles motoritzades que actuaran a zones
concretes de la ciutat, de manera independent de les patrulles
normals. Aquest plantejament de “policia a la carta”, més
pròxima a la ciutadania, compta amb el suport unànime de
totes de les associacions de veïns de la ciutat.

Iolanda Sebé

Ordenança de civisme i convivència
Una altra de les línies de treball de la Guàrdia Urbana gira
al voltant del compliment de l’Ordenança de civisme i convivència, aprovada el mes de març pel ple de la Paeria.
L’ordenança recull una sèrie de normes legals d’obligat
compliment a la ciutat per a veïns i gent que hi fa estada i
té l’objectiu bàsic de vetllar pel benestar i la qualitat de vida
de la ciutadania. És una normativa que fa referència, entre
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Es crea tant la Policia de
proximitat, en contacte constant
i directe amb els col·lectius de la
ciutat, com la Policia Orientada
al Problema (POP), que solucionarà els temes sobre el terreny

Des de l’educació viària dels infants fins al decomís de drogues, les
funcions que porta a terme la Guàrdia Urbana són molt variades.
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moltes altres, a activitats com el reg de les plantes dels
balcons, la celebració d’activitats (festes particulars, etc.)
massa sorolloses o molestes o el consum de drogues o
alcohol (el famós “botellón”), activitats, en definitiva, que
poden obstaculitzar la convivència o comportar un perill per
a la salut pública.
Quant a la millora de la mobilitat i el trànsit, s’ha creat una
comissió formada per responsables de la Guàrdia Urbana i
tècnics per tal d’estudiar i analitzar les circumstàncies i
incidències concretes del trànsit a la ciutat i prendre les
mesures correctives adequades. És el cas del reforçament
amb agents de les cruïlles de Prat de la Riba i Príncep de
Viana i de la plaça Espanya durant les hores punta. Finalment,
pel que fa a l’ampliació de la plantilla i la millora de les
instal·lacions, es preveu incorporar entre 30 i 40 nous agents
durant la legislatura i renovar totalment la caserna del cos,
convertint-la en una seu més moderna, funcional i operativa,
dotada de dispositius de telecomunicacions capdavanters i
que, en definitiva, respongui a les noves necessitats i a
l’increment de la plantilla del cos.
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