
POLICIA
LOCAL
MAÇANET DE LA SELVA

CONTACTE:

Àrea de seguretat i via pública
carrer Santa Coloma de Farners s/n
Tel. 972 858 870 / 606 190 167
pl@massanetdelaselva.cat

Oficina de proximitat de la 
policia local
carrer Salvador Espriu, 1
Tel. 606 190 167
pl@massanetdelaselva.cat

Dipòsit municipal de vehicles
carrer Santa Coloma de Farners s/n
Tel. 972 858 870 / 606 190 167
pl@massanetdelaselva.cat



DESPLEGAMENT DE 
LA POLICIA LOCAL

DEPENDÈNCIES

SEGURETAT

El 30 d’abril del 2021 es presentarà el cos de la 
Policia Local de Maçanet de la Selva:

 - Creació i constitució de la Junta de Seguretat

 - Presentació del cos de la Policia Local.

L’Àrea de seguretat i via pública, ubicada al polí-
gon Puig Tió (carrer Santa coloma s/n), és l’espai 
de treball i organització de la policia local

El dipòsit de vehicles està ubicat al costat de 
l’edifici de l’Area de Seguretat i via pública.

L’Oficina de denúnices i proximitat està ubicada 
a la planta baica de l’ajuntament. Estarà oberta 
24h i senyalitzada amb panells lluminosos.

Maçanet de la Selva posa en marxa la policia 
local amb:

   1 inspector de policia.
  
   5 agents de policia amb la voluntat 
   d’aconseguir una unitat canina.
  
     6 vigilants donant suport al cos de policia.

El desplegament del cos  serà gradual.
Finalitzarà l’any 2021 amb la incorporació de dues 
plaçes noves de policia i amb la reubicació dels 6 
vigilants.

D’aquests 6 vigilants 4 es mantindran com a D’aquests 6 vigilants 4 es mantindran com a 
suport de l’Àrea de Seguretat i Via Pública amb 
les figures d’Agent Cívic i d’Inspector de via pú-
blica, i els 2 restants seran reubicats a l’Àrea de 
Serveis a les Persones. 

La creació de la Policia Local comportarà la ins-
tal·lació de càmares de seguretat.
S’instal·laran a més de 12 punts del municipi: 

Entrades i sortides del nucli i de les urbanitza-
cions, zones públiques amb més afluència de mo-
viment, punts calents, etc.

S’incorporaran 2 vehicles policials amb el material 
necessari per desplegar les funcionalitats del cos 
de policia.
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