
MOCIÓ PER L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ I COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
PÚBLICA I POLICIA ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I L’AJUNTAMENT DE BERGA 

Exposició 

Atès que l’1 de novembre de 1998 es va signar el “Conveni de Cooperació i Coordinació en matèria de Seguretat 
Pública i Policia entre el Departament de Governació i l’Ajuntament de Berga”.

Atès que el conveni té com a objectiu fixar els aspectes operatius necessaris per fer efectiva la coordinació, cooperació 
i col·laboració entre els dos cossos policials dependents de totes dues administracions, és a dir, la Policia Local de 
Berga i els Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya.

Atès que en el conveni també s’estableixen les responsabilitats funcionals de cada cos pel què fa en matèria de 
policia administrativa, policia de circulació, policia d’assistència ciutadana, protecció de la seguretat ciutadans i 
vigilància d’espais públics com també sobre la policia de proximitat.

Atès que el conveni és vigent en l’actualitat, ja que en el seu punt 4 s’estableix la vigència il·limitada —llevat que el 
denunciï alguna de les parts—, i que aquest no ha patit modificació ni variacions des de la seva signatura.

Atès que des de llavors fins el dia d’avui hi ha hagut actualitzacions en el marc normatiu de Catalunya.

Per aquests motius elevem al Ple de l’Ajuntament de Berga els següents

ACORDS:

1. Instar a la Junta Local de Seguretat a revisar i modificar els punts que s’escaiguin del 
“Conveni de Cooperació i Coordinació en matèria de Seguretat Pública i Policia entre el 
Departament de Governació i l’Ajuntament de Berga” per tal d’actualitzar-los.

2. Informar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per tal que verifiqui 
les modificacions i es renovi l’acord.

3. Elevar al Ple el text modificat i signat per les dues parts (Ajuntament de Berga i 
Generalitat de Catalunya).

4. Realitzar els anteriors acords amb un període no superior als sis mesos després de la 
seva aprovació.

No obstant això, el Ple resoldrà 

Berga, 3 de febrer de 2016 


