
 
 

Ha d’anar amb compte… 
 

No ha d’obrir a desconeguts. 
 

S’ha detectat que hi ha algunes persones 
que, amb l’excusa de buscar un veí que no 
està a casa, li demanen permís a un altre 

veí per a esperar-lo-hi mentres torna. Una 
vegada dins i amb l’excusa de beure aigua, 

s’introdueix en les habitacions amb 
l’objecte  de robar. 

 
Què ha de fer? 

 
No òbriga la porta i contacte directament 

amb la Policia Local. 
 

La Policia Local li aconsella que, quan isca 
de casa, tanque amb clau donant-li el 

màxim de voltes possible. 
 

En cas que descobrisca algú desconegut 
en el seu immoble, cride’ns. 

 
Per la seua seguretat. 

Per la seua tranquil·litat. 
Per la seua confiança. 

 
 

LA POLICIA LOCAL D’ALGEMESÍ 
DEMANA LA SEUA 
COL·LABORACIÓ 

 
 

 

MESURES DE PREVENCIÓ PER ALS 
NOSTRES MAJORS 

 
 

Per a aconseguir més seguretat per a 
tots, la Policia Local: 
 
– Augmentarà la seua presència en els 
horaris i llocs més sensibles a qualsevol 
incidència. 
 
– Millorarà els temps de resposta davant 
de les demandes ciutadanes. 
 
– Realitzarà campanyes de prevenció. 
 
– Farà controls preventius de seguretat 
ciutadana. 
 
– Coordinarà i intercanviarà informació 
amb altres cossos policials. 

 
 

 
 
 
 
 
 

POLICIA LOCAL 
D’ALGEMESÍ 

Ha de saber… 
 
Quan vaja al banc, no mantinga 
conversacions amb desconeguts. Si observa 
algú sospitós, ha de cridar-nos. 
 
No faça cas de falses campanyes 
benèfiques; indique que té pressa i no es 
detinga, continue caminant cap a on hi haja 
gent. 
 
EN ELS DESPLAÇAMENTS 
 
Els nostres majors suposen una ajuda 
essencial per als fills i moltes vegades 
arrepleguen els néts dels col·legis. Encara 
que els desplaçaments siguen curts, per 
favor, utilitze els sistemes de retenció 
infantil (CADIRETES). Amb això evitarà 
desgràcies. 
 

    CAMPANYA «AJUDE’NS A 
AJUDAR-LO. EL SEU PROBLEMA ÉS 
EL NOSTRE PROBLEMA» 

 
Davant d’un problema que li supose un 
malestar en la seua vida quotidiana 
(conflictes veïnals, molèsties, coneixement 
de fets delictius, etc.), contacte amb 
nosaltres. 
Per telèfon:  96 201 90 09, extensió 3101, o 
per correu electrònic:  
         policialocal@algemesi.net 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

Quines són les nostres 
funcions principals? 

 

– Protegir les autoritats locals.  
– Vigilar i custodiar els edificis i instal·lacions 

municipals.  
– Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit, així com 

instruir atestats per accidents de trànsit dins del 
nucli urbà.  

– Prestar auxili en els casos d’accident, catàstrofe 
o calamitat pública.  

– Efectuar totes les diligències i actuacions que 
siguen necessàries per a previndre i evitar la 
comissió d’actes delictius  

– Vigilar els espais públics.  
– Cooperar en la resolució dels conflictes privats, 

quan siguen requerits per a això. 
 
El concepte de policia actual dirigeix cada vegada 
més les seues funcions cap al que anomenarem 
funcions “assistencials”, en les quals s’inclouen 
totes aquelles en què la Policia Local actua com 
un servei públic d’assistència al ciutadà, a qui 
auxilia, protegeix i informa. Funcions que, si bé no 
tenen un impacte important en l’opinió pública, 
absorbeixen un gran percentatge del temps i dels 
mitjans de la Policia. 
 

Com pot col·laborar?  
– Per escrit, a través del Registre d’entrada. 
– Per telèfon (96 201 90 09). 
– Personalment, en la central de la Policia Local. 

– Personalment, dirigint-se als agents. 
 

 
POLICIA LOCAL ALGEMESÍ 

Telèfons d’emergència 

96 201 90 09 
112 
091 

ON ESTEM? 

Prefectura Superior de Policia  
d’Algemesí 

(Noves dependències) 
C/ Sant Nicolau de Bari, encreuament 

amb l’av. de Bernat Guinovart 

Tel.: 962019009   Fax: 962019002 

  Oficina de denúncies 
En les noves dependències 

  de dilluns a divendres  
         de 9.30 a 20.00 h 

POLICIA LOCAL 
ALGEMESÍ 

       

 

 

 

 

www.algemesi.net 


