
 
 
El grup municipal de MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ 
dictamen de la Comissió Informativa d la següent PROPOSICIÓ relativa a: 
 

POLICIA COMUNITÀRIA: FUNCIONS PRIORITÀRIES 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

L’Ajuntament de Palma ha suprimit la pocia de barri, substituïda des del mes de juny per 
un nou servei denominat de policia comunitària. Segons explica l’equip de govern tot són 
avantatges, s’amplien els efectius i els horaris de servei i se seguirà amb un model de 
policia de proximitat present als barris i destinat preferentment al compliment 
d’ordenances i millorar la convivència amb la presència preventiva als carrers i places.  
 
A les reunions que hem duit a terme aquestes darreres setmanes amb veïnats de 
diferents barris de la ciutat ens hem trobat que no s’ha percebut cap milloria en la 
prestació del servei de policia. Les crítiques dels veïnats a la prestació del servei sempre 
són sempre coincidents a tots els barris de Palma: se demanda més presència de policies 
patrullant a peu, presència preventiva de policies a les places públiques, llocs de relació 
on es poden generar problemes de convivència, control d’excessos d’ocupació de 
terrasses de bars, vigilància policial contra propietaris incívics de cans que deixen els 
excrements dels seus animals de companyia a les voravies, vigilància contra l’incivisme 
de depositar fems fóra dels contenidors, etc.     
 
Des de MÉS per Palma hem apostat sempre per un model de policia de proximitat, 
preventiu, que vetlli per la bona convivència i el compliment de les ordenances, i hem 
observat amb preocupació com el model policial d’aquest mandat ha significat l’aposta per 
una policia reactiva, amb solapament de funcions amb les forces de seguretat de l’estat.       
 
Per això, des de MÉS per Palma proposam al plenari de l’Ajuntament l’adopció de la 
següent 

 
PROPOSTA D’ACORD 

  
El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a la Regidoria de Seguretat Ciutadana a atorgar a la 
Policia Comunitària, entre d’altres, unes funcions i atribucions de feines prioritàries, que 
són les demandades de manera general pels veïnats de Palma:  

a) Prioritzar les patrulles a peu 
b) Prioritzar la presència permanent a les places principals dels barris. 
c) Control d’ocupació de les terrasses dels bars i altres establiments. 
d) Control de conductes incíviques com: deixar excrements de cans a carrers, deixar 

fems o escombraries a l’exterior dels contenidors o al carrer, etc. 
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