
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UN CONSELL LOCAL DE SEGURETAT DE LA 
CIUTAT DE CASTELLÓ

Ali Brancal Mas, com a portaveu adjunta del Grup Municipal BLOC-Compromís, i 
d'acord amb l’article 83 del Reglament Orgànic del Ple i de les seues Comissions de 
l'Ajuntament de Castelló, proposa l'adopció de la següent:

MOCIÓ
 

En les Juntes Locals de Seguretat es debat l'estat de la seguretat ciutadana del  
municipi i s'orienten les accions i les polítiques de seguretat municipal. És el marc en 
què es determinen les prioritats, les accions especials i les campanyes de prevenció i 
on, a partir del diagnòstic de l'estat de la seguretat pública en el municipi, s'orienten les  
activitats i l'acció policial i la seua coordinació amb tots els serveis públics que operen 
al municipi.

Aquest  és,  doncs,  un  espai  de  coordinació  i  col·laboració  periòdica  entre  els 
cossos policials que operen al territori: la Policia Local, Autonòmica, Guàrdia Civil i el 
Cos Nacional de Policia. 

La col·laboració de la ciutadania en les polítiques de seguretat és simultàniament 
una  reivindicació  dels  ciutadans  i  una  demanda  dels  responsables  polítics.  Hi  ha 
col·lectius  de  ciutadans,  com  ara  associacions  de  veïns  o  de  comerciants,  que 
reclamen ser escoltats i  poder dir la seua, que volen que es tinguin en compte les  
seues necessitats a l’hora de dissenyar els plans de seguretat de la ciutat.

Castelló té consells sectorials, grups de treball, un ample teixit  associatiu amb 
moltes ganes de participar i  col·laborar. Representants de la policia local acudeixen 
amb  freqüència  a  donar  explicacions  i  rebre  suggerències  i  demandes  a  diferents  
òrgans de participació.  

Però  la  participació  ciutadana  en  el  sistema  de  seguretat  local  no  és  una 
concessió testimonial sinó una necessitat, i implica l’establiment de diversos canals de 
comunicació,  col·laboració  i  coordinació  entre  la  ciutadania  i  els  cossos,  serveis  i 
òrgans responsables de la seguretat pública. 

En l'article 13 del RD 1087/2010 que aprova el Reglament que regule les Juntes 
de Seguretat parla de la possibilitat de que es creen Consells Locals de Seguretat per a 
aconseguir  la  màxima  participació  ciutadana  en  la  millora  dels  nivell  de  seguretat 
pública.

En atenció a estes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC-
Compromís, el Ple de l’Ajuntament de Castelló acorda:

1. Instar  a  la  Junta de Govern  Local  a  iniciar  els  tràmits  per  a  la  creació  d'un 
Consell  Local  de  Seguretat  de  la  ciutat  de  Castelló  com a òrgan consultiu  i 
informatiu en matèria de seguretat que incloga representants veïnals.  



2. Elaborar  un  reglament  que  regule  les  seus  funcions,  composició,  òrgans  i 
organització.

Castelló de la Plana, 16 de maig de 2014.

Ali Brancal Mas
Portaveu adjunta del Grup Municipal del BLOC-Compromís


