V Jornades de Seguretat als petits municipis
La seguretat local en crisi?
Dijous 10 de maig de 2012
Sala d’actes de l’empresa Amargant (enllaç C-32 sortida 117)
Programa:
9:00 h Acreditacions, presentacions comercials de noves tecnologies adreçades a la
seguretat local i inscripcions pel dinar (optatiu)
10:00 h Salutació i inici jornades:
Dinamitzador de la jornada:
Fede Cedó (periodista) Autor de la crisi castiga les policies locals (ep 22/12/2011)
Alcalde de Sant Cebrià de Vallalta
President petits municipis FMC

Benvinguda i contextualització local
Benvinguda i contextualització general

10:30 h Presentacions:
LOCALRET
Propostes Tic per a la seguretat local del segle XXI
Cap PL Castellbisbal
Patrullatge local per la xarxa
Associació Catalana Criminòlegs
El criminòleg a la seguretat local
11:15 h Ponències
Alcalde de Figaró
Pressupostos participatius, inseguretat i reptes
Alcalde de Santa Susanna
La seguretat en un petit municipi altament turístic
ACCPOLC Vallès
Impacte dels desplegament a les policies locals i Vigilants
Cap PL Sant Fruitós de Bages
Prestació conjunta i coordinació policial.
Tècnic jurídic Castellbell i el Vilar
Mancomunació de serveis policials.
13:00 h Conclusions i tancament
Representant ACCPOL Maresme (per determinar)
Sr. Manel Prat, Director General de la Policia
Sr. Miquel Arisa, President petits municipis FMC i alcalde de Centelles
Sr. Pere Vega, Alcalde de Sant Cebrià de Vallalta
13:45 h Presentacions comercials de noves tecnologies adreçades a la seguretat local
14:30 h Dinar (lloc a concretar, preu màxim del menú 15 €)

Pel bon funcionament de la jornada es prega si es pot confirmar prèviament
l’assistència, així com la participació al dinar al telèfon 93 763 03 05 (de 10 a 14
hores, laborables) o al correu electrònic noguerascj@diba.cat
Lloc de celebració de les jornades (veure enllaç a google maps)
http://maps.google.es/maps?q=sant+pol+de+mar&hl=es&ie=UTF8&ll=41.605953,2.6
0627&spn=0.0058,0.009602&sll=40.396764,3.713379&sspn=12.090769,19.665527&t=h&hnear=Sant+Pol+de+Mar,+Barcelona,+C
atalu%C3%B1a&z=17

Des de la sortida 117 (Sant Cebrià,
Sant Pol) de la C-32 hi haurà
indicadors
per
a
l’accés
a
l’estacionament. L’empresa que ens
cedeix les instal·lacions és a la
mateixa incorporació de l’autopista,
totalment visible des de l’stop. Des de
la N-II cal entrar a Sant Pol en
direcció Sant Cebrià de Vallalta i a
l’accés de l’autopista ja hi haurà
indicadors pel pàrquing.
En cas de problemes per localitzar
l’emplaçament trucar al 666 52 12 61

