
LA POLICIA LOCAL
AL TEU COSTAT
NOVA OFICINA D’ATENCIÓ POLICIAL A BELLAVISTA

Seguretat a l’edifici municipal

Atenció a la ciutadania

Gestió de denúncies

Les Franqueses del Vallès



Amb l’objectiu d’oferir un nou punt de seguretat al 
municipi, hem obert la nova Oficina d’Atenció Policial 
a Bellavista Activa. Les Franqueses està formada 
per cinc pobles i calen més centres dedicats a la 
ciutadania, sobretot en el nuclis on es concentra més 
població.
Aquesta Oficina d’Atenció Policial servirà per 
incrementar la seguretat en aquest equipament de 
Bellavista, però alhora serà un punt d’atenció i un 
espai on es recolliran denúncies. D’aquesta manera 
es descentralitzen els serveis que fins ara només 
s’oferien a la comissaria de la Policia Local, a Corró 
d’Avall.

Per tant, aquest és un pas molt important per millorar la seguretat a Bellavista 
i per consolidar les Franqueses com un municipi on el benestar de tots i de 
totes és el prioritari.

Moisés Torres Enrique
Regidor de Seguretat Ciutadana

La millora en l’àmbit de seguretat és un dels nostres 
reptes i amb la posada en marxa de l’Oficina 
d’Atenció Policial a Bellavista estem avançant cap a 
aquest objectiu. L’obertura d’aquest nou punt en el 
segon nucli amb més població del nostre municipi 
era necessari. La presència permanent de la Policia 
Local en aquesta zona incrementarà la seguretat, 
però també servirà per fer-la més propera. La policia 
de proximitat ha d’estar al costat de la ciutadania, ha 
d’estar present en el nostre territori i ha de conèixer 
millor que ningú la realitat de la zona. La seva 
presència també és molt important per detectar les 
preocupacions i les necessitats de la nostra societat 

i, per tant, es converteix en un principi essencial per construir un municipi 
segur i acollidor.
De ben segur que l’Oficina d’Atenció Policial a Bellavista serà clau per continuar 
el nostre projecte, el nostre camí cap a un territori més amable amb les 
persones.

Dependències de la Policia Local
Carrer de Rafael Alberti, 2. Corró d’Avall
Tel. 93 846 75 75

La nova Oficina d’Atenció 
Policial està situada a l’edifici 
de Bellavista Activa i ofereix 
atenció a la ciutadania i gestió de 
denúncies, de dilluns a divendres 
de 8.30 a 14.30 h.

Les dependències de la Policia Local 
de les Franqueses ofereixen atenció 
les 24 hores del dia. Per a realitzar 
tràmits administratius i multes, 
l’atenció és de dilluns a divendres 
de 8.30 a 14 h. 

Quins tràmits es poden fer?

Oficina d’Atenció Policial
Carrer de Rosselló, 39. Bellavista 
Tel. 93 861 54 35

Denúncies i/o reclamacions penals.

Al·legacions o recursos a denúncies per 
infraccions municipals de trànsit, de 
convivència o de tinença d’animals.

Baixa d’un vehicle i retirada de la via 
pública.

Sol·licitud d’informe per accident de 
trànsit, fotografies o croquis de l’accident.

Autoritzacions per a sortides a l’estranger 
amb menors.

Tramitació de llicència d’armes 4.1 i 4.2 
(airsoft i carrabina d’aire comprimit).

Cita prèvia
Escanejant el codi QR

o trucant al
93 846 75 75 (Corró d’Avall) 
 93 861 54 35 (Bellavista)

Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès


