AJUNTAMENT D’OLIVA
Proposta de l'alcaldia d'inici del tràmit per a la redacció i aprovació del PLA
LOCAL DE SEGURETAT
L’aprovació dels Plans Local de Seguretat és una de les competències de les
Juntes Locals de Seguretat, regulada en l’apartat c, Article 4 del reglament
aprovat per Real Decret 1087/2010, de 3 de setembre.
Davant la complexitat de tots els aspectes que integren la Seguretat Ciutadana
hui en dia, la planificació ha de ser com un element fonamental en el disseny i
l’execució de les polítiques públiques de seguretat. Des d’aquesta perspectiva,
es proposa l’elaboració del Pla Local de Seguretat, amb l’objectiu de millorar les
estratègies d’intervenció en seguretat a Oliva des d’un punt de vista integral.
Per tal de garantir l’èxit, en l’elaboració del Pla haurien de participar de manera
coordinada els representants de les administracions públiques implicades, els
operatius policials i d’emergències i de protecció civil. També s’hauria de
consultar a la societat civil amb la finalitat de conéixer les diferents opinions i
recollir suggerències.
El Pla ha d’estar concebut com a instrument de treball per impulsar la millora
contínua de la seguretat pública i els serveis que en són responsables, jugant un
paper molt important la dimensió avaluativa, entesa com el seguiment
sistemàtic i metòdic de les accions i serveis previstos al Pla. En este sentit, el Pla
comptarà amb un sistema d’indicadors que faciliten dit seguiment.
Proposta d’estructura:
A) Àmbit de la seguretat personal
Accions encaminades a donar seguretat a les persones i els bens.
Seguretat Ciutadana, amb l’objec7u de donar seguretat i protecció 8sica a les
persones i als seus bens, així com establint els mecanismes de col·laboració i
coordinació entre els diferents cossos policials.
Protecció davant la Violència Masclista, amb l’objectiu de prevenir i detectar la
violència masclista, assis7r i protegir a les víc7mes, contribuir al restabliment
dels danys produïts.
Mobilitat Sostenible i Segura, amb l’objectiu contribuir a la millora de la
mobilitat urbana d’acord amb els paràmetres i compromisos ﬁxats en la Carta
Europea de Seguretat Vial, en el futur Pla Local de Mobilitat Sostenible, així com
implementació de les tècniques d’ordenació i ges7ó del trànsit aplicables a tal ﬁ.
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Protecció Escolar, amb l’objectiu de millorar la seguretat dels escolars incidint en
el seus entorns més directes i contribuint pedagògicament a la conﬁguració
d’ac7tuds favorables a la seguretat integral, tant viària com en els àmbits de la
convivència ciutadana. Inclourà accions adreçades a l’educació viària, a la
conﬁguració dels camins escolars segurs, a la protecció escolar mitjançant la
regulació del trànsit en hores punta, al seguiment de l’absen7sme escolar, etc.
Protecció Civil Municipal, amb l’objec7u de posar en pràc7ca els diferents Plans
de Protecció Civil Municipal (Pla d’Acció Municipal front al Risc d’Indunacions,
CECOPAL) i efectuar el seu seguiment i actualització.
B) Àmbit de la seguretat assistencial
Accions de protecció en l’àmbit assistencial i de la convivència ciutadana:
Protecció de la Salubritat Pública, amb l’objectiu de garantir la seguretat i la
salubritat de les persones en relació a diferents aspectes de la vida quo7diana,
com ara la 7nença d’animals domès7cs i exò7cs.
Seguretat davant Riscos Socials, amb l’objec7u de donar protecció a les
persones que es troben en situació de desprotecció com a conseqüència d’una
situació d’emergència es troben en una situació.
Convivència i Civisme, amb l’objec7u de contribuir a la millora de la convivència
ciutadana donant prioritat a determinats con7nguts de la futura’Ordenança de
Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics d'Oliva que incideixen
directament en l’àmbit de les relacions interpersonals i en la qualitat de vida
dels ciutadans, així com implementant serveis especíﬁcs de mediació i
proximitat per a la resolució de conﬂictes.
Àmbit de la seguretat mediambiental
Accions relacionades amb la salvaguarda del medi ambient i amb la seguretat
amb que es desenvolupen les ac7vitats que puguen 7ndre incidència ambiental.
Seguretat d’Ac+vitats amb Incidència Ambiental, amb l’objectiu de contribuir al
bon desenvolupament d’aquestes activitats, especialment les subjectes a la llei
d’espectacles, de manera que s’adeqüe a les condicions establertes en les
respec7ves llicències, salvaguardant la seguretat de les persones i l’entorn
ambiental.
Seguretat Urbanís+ca, amb l’objec7u de contribuir a les bones pràc7ques en
l’àmbit relacionat amb la construcció d’habitatges i nuclis de població, garan7nt
el compliment de les normes urbanís7ques i les condicions especíﬁques de les
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respec7ves llicències. Igualment, vetllarà pel compliment de totes les
resolucions municipals que es dicten per al manteniment de la normalitat i
seguretat urbanís7ca (seguretat en la construcció i obres en general, seguretat i
salubritat en terrenys i edificacions, etc.)
Seguretat al litoral. Atesa les caracterís7ques i la importància del litoral a Oliva,
es fa necessària la coordonació i l'establiment de mesures especials per a la
seguretat a la franja litoral del terme municipal.
D) Àmbit de la seguretat de les instal·lacions i equipaments
Inclourà mesures d’autoprotecció dels centres públics, la seguretat en les grans
super8cies i en determinats espais d’oci, així com en determinats espais que
presen7n un interès especial.
Seguretat en Ac+vitats, Instal·lacions, Centres, Establiments i Dependències,
amb l’objectiu de tenir coneixement i realitzar un seguiment dels diferents plans
d’autoprotecció dels centres i establiments i ac7vitats existents al terme
municipal, així com establint les mesures de seguretat adients en el seu cas.
Seguretat en Espais d’Especial Interès, amb l’objectiu de contribuir a la
seguretat de determinats entorns que per les seues caracterís7ques així ho
requerisquen, com per exemple, els barris del Pinet, Raval i Gerreria, polígons
industrials, entre d'altres.
Pla de Videovigilància. Per úl7m i com acompanyament als anteriors, es
planteja la conveniència d'un Pla de Videofviglància, com a eina que contribuirà
a la seguretat dels espais que ho requerisquen i en un moment donat es
decidisca la seua implantació.
Altres consideracions:
En el Pla ha de constar la persona responsable del Pla. En el cas que el Pla local
de seguretat integre diversos plans sectorials, estos concretaran les persones
que en són responsables.
El Pla haurà d’incloure indicadors especíﬁcs que permeten constatar que les
accions previstes s’han dut a terme de manera sa7sfactòria. Estos indicadors
hauran de ser tant de tipus quantitatiu com qualitatiu.
La Junta Local de Seguretat haurà de fer un seguiment periòdic del Pla.
S’entendrà per seguiment la presentació d’un informe elaborat per l’equip del
responsable del Pla:
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a) Vore l’estat d’aplicació de les mesures previstes. És a dir, si les mesures
s’han dut a terme o no i les incidències que s’han produït.
b) Comprovar si les mesures aplicades assoleixen els objectius previstos.
c) Proposar correccions a les mesures previstes, en el cas que s’evidencie
l’existència de variacions constatables en la realitat municipal.
d) Proposar nous estudis i/o indicadors que contribuïsquen a la millora de
l’avaluació de les accions realitzades.
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