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Instruccions 

Abans de respondre, cal que llegiu atentament el supòsit pràctic per tal d’identificar i 
ordenar adequadament les qüestions que es demanen. 

Criteris de correcció 

1. ordre i claredat en l’exposició (1 punt) 
2. actuacions operatives relacionades amb les funcions reglamentàries de la policia 

local (3 punts) 
3. actuacions operatives relacionades amb les funcions específiques d’un servei 

policial de proximitat (3 punts) 
4. documentació de treball (1 punt) 
5. normativa aplicable (2 punts) 
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Supòsit pràctic 
 
Dijous, 3 de desembre de 2020, 7 del matí. Durant el brífing d’inici de servei, el cap 
de torn us assigna al servei de proximitat i us trasllada la següent informació: 
 

 A l’associació de comerciants del barri Centre estan força amoïnats pel darrers 
robatoris detectats en establiments, fins el punt que han contactat amb el regidor 
de seguretat ciutadana per reclamar més presència policial en aquell sector. 

 L’associació de veïns del barri de Les Planes també ha contactat amb la sergenta 
de proximitat per traslladar el seu malestar per les darreres ocupacions il·legals i 
els problemes de seguretat derivats d’aquests il·lícits. Demanen més vigilància 
policial i la intervenció de les patrulles de proximitat per resoldre alguns conflictes 
de convivència entre ocupants il·legals i propietaris legítims. 

 L’associació de veïns del barri de L’Eixample ha contactat amb el sergent 
coordinador per explicar les continues molèsties derivades de la concentració de 
joves a la rambla Jujol, concretament per l’ús indegut de patinets, la presència de 
gossos deslligats i el consum d’alcohol a la via pública. En relació amb els 
mateixos fets, també s’han queixat per escrit els establiments i comunitats més 
propers al parc Mil·lenari. 

 
El cap de torn us demana que realitzeu un patrullatge específic per tal de respondre 
les planificacions elaborades envers aquestes incidències i us informa de la 
conveniència de desplegar les actuacions i accions que siguin necessàries per 
garantir una atenció ciutadana adequada. 
 
 
Qüestions 
 
Cal que exposeu totes les actuacions operatives necessàries: en primer lloc, 
aquelles relacionades amb les funcions reglamentàries de la policia local, i en segon 
lloc, aquelles més específiques relacionades amb un servei policial de proximitat. Cal 
que les ordeneu i argumenteu adequadament, indicant la documentació de treball 
que caldria complimentar i les normatives aplicables en cada cas. 


