POLICIA LOCAL
VACARISSES

VACARISSES VACANCES SEGURES

DOC. INF. VACANCES SEGURES “A”

Aquesta iniciativa s’origina dins l’àmbit de les competències que els són pròpies a les administracions
locals, que permet promoure i impulsar tota classe d’activitats i serveis que puguin contribuir a satisfer les
necessitats dels seus ciutadans, generant també valor afegit.
L’objectiu és donar tranquil·litat als nostres veïns perquè puguin gaudir de les seves vacances, sabent que,
si en la seva absència esdevé qualsevol incidència a la seva llar, tan bon punt en tingui coneixement la
Policia Local, li serà comunicat amb total rapidesa i garantia.
La Campanya “Vacarisses Vacances Segures” permetrà millorar el servei de prevenció envers la seguretat
ciutadana, ja que la Policia Local. dins de les seves funcions. disposarà d’una informació addicional que
facilitarà el patrullatge als agents del cos local de seguretat, en conèixer quins habitatges es troben buits
amb motiu de les vacances estivals.
La campanya no pretén substituir els serveis de vigilància privada, sinó que la prioritat és l’enfortiment de
la seguretat ciutadana, amb estratègies preventives que permetin protegir el patrimoni dels vilatans de
Vacarisses en la seva absència, facilitant també la tasca de la seva localització davant d’emergències
relacionades amb la seva llar.
Què inclou la campanya?
1.- Donar valor afegit, en realitzar un servei addicional als habitatges d’aquells veïns, durant els seus
períodes de vacances.
2.- Aquest servei no es pot considerar una mesura de protecció personal i/o patrimonial dels domicilis, ja
que la Policia Local realitza el seu servei, sense distincions, als interessos generals.
3.- La finalitat de la campanya, engegada aquest estiu, és facilitar el contacte entre la policia local i els
veïns adherits a la campanya, si hi ha alguna incidència als seus domicilis en la seva absència.
4.- Possibilitar l’entrada dels agents als domicilis inscrits, en aquells supòsits que les lleis permeten i
sempre en cas de necessitat, evitant causar danys innecessaris a les propietats, per tal d’evitar mals
majors.
Quines són les modalitats que s’ofereixen?
Les persones interessades podran optar a:
1. Deixar una clau en custòdia a la Policia Local.
2. Ser avisades en cas de necessitat, mentre gaudeixen de les seves vacances.
3. Designar una persona de confiança amb qui la policia pugui contactar.
Quins són els requisits per adherir-se al servei?
1.- Ser veí de Vacarisses, és a dir, estar empadronat a la vila i que el domicili constitueixi la residència
habitual.
2.- Absentar-se del domicili, per la realització de les vacances, entre els dies 1 de juliol i 30 de setembre.
Com fer els tràmits?
La persona titular de l’habitatge s’haurà de personar amb la seva documentació a les dependències de la
Policia Local, al carrer Pau Casals, número 17, primer pis, on es complimentarà l’adhesió a la campanya.

CONSELLS DE SEGURETAT QUAN MARXEU DE VACANCES

•

Tanqueu tots els accessos amb clau i connecteu l'alarma.

•

No deixeu senyals visibles que facin pensar que sou fora de casa.

•

No exterioritzeu que la casa queda sense habitar.

•

Instal·leu temporitzadors automàtics d'encesa dels llums interiors o exteriors del domicili.

•

No deixeu al contestador automàtic cap missatge en què es dedueixi que sou fora. Podeu activar el
desviament de trucades per poder respondre sempre.

•

No deixeu constància, a les xarxes socials telemàtiques de què sigueu membres, que sou fora ni
pengeu imatges que acreditin que us trobeu de vacances.

•

Eviteu explicar que sereu fora de casa si parleu amb persones desconegudes.

•

Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.

•

És convenient tenir un inventari d'objectes amb el número de sèrie, la marca i el model: facilita la
identificació dels objectes en cas de robatori.

•

Demaneu a algú que us reculli la correspondència.

•

Aviseu persones de confiança sobre la vostra absència o acolliu-vos a la campanya VACARISSES
VACANCES SEGURES.

