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1. Presentació del Caporal Cap de la Policia Local 
 

La memòria de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada, és un resum de dades 
estadístiques dels serveis realitzats durant l’any 2014. 

En aquest passat any, s’han consolidat serveis creats per millorar l’atenció i servei al ciutadà, 
com les patrulles de proximitat, tractant temes de convivència ciutadana aplicant la mediació 
per a la resolució dels conflictes. S’ha intervingut en conflictes privats entre veïns, amb uns 
resultats molts satisfactoris, resolent la majoria dels casos amb la mediació i sense la 
intervenció del sistema penal i judicial.  

També destacar que aquest any s’ha posat en marxa una patrulla de medi ambient, 
encarregats de confeccionar el cens de les masies del terme municipal, detectar els 
abocaments incontrolats, localitzar els seus autors i gestionar la seva retirada del lloc.  

Aquesta Policia Local col·labora activament amb totes les entitats socials, lúdiques i 
esportives, en tots els actes que es duen a terme a la via pública, prestant servei en més de 
50 actes i activitats a la via pública. 

En referència a la seguretat ciutadana, Sant Joan de Vilatorrada continua essent una població 
segura, sense conflictes importants, on la delinqüència és de baixa intensitat.  

Un dels nostres principals pilars és el trànsit, la mobilitat i la seguretat vial. Durant l’any 2014 
l’accidentalitat s’ha mantingut en els nivells dels anys anteriors, continuant la tendència a la 
baixa en el nombre d’accidents. En relació a la lesivitat dels accidents ocorreguts, dos dels 
atropellaments ocorreguts han estat molt greus amb una víctima mortal i 4 ferits greus. 

La principal causa dels accidents contínua sent la manca d’atenció en la conducció, seguit de 
no respectar la senyalització o la norma.  

Referent a la prevenció, és continua treballant amb totes les entitats del municipi que 
demanen la nostra col·laboració, especialment amb els centres educatius, impartint xerrades i 
tallers d’Educació per a la Mobilitat Segura, arribant a uns 1000 joves, nens i nenes.  

Com a policia assistencial s’ha de valorar molt positivament el servei que els agents presten 
als ciutadans, amb especial atenció a la gent gran, menors i persones malaltes i amb 
problemes de mobilitat. S’ha de destacar la bona actuació que van efectuar dos agents 
d’aquesta policia local, quan un veí de la població va tenir una aturada cardíaca i fent ús del 
Desfibril·lador Extern Automàtic, es va aconseguir salvar la vida de la persona. També cal 
destacar la col·laboració ciutadana, que gràcies a veïns de la població es va aconseguir 
detenir als autors de dos robatoris.  

Tanmateix, tot i haver aconseguit els objectius que ens havíem proposat, en molts d’ells 
encara s’ha de treballar molt i s’han de consolidar, per a que això reverteixi en un millor servei 
i de més qualitat per al ciutadà. 
 
Els membres de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada, hem d’ estar preparats per a 
pujar un esglaó més i continuar amb la mateixa energia i ganes per tal d’afrontar els nous 
reptes que se’ns presenten envers la seguretat, i aconseguir acomplir les expectatives que el 
ciutadà té dipositades en la seva policia. 
 

  
El Caporal Cap de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada 

 

José Sebastián Palacios Torres 
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2. Dades del municipi. 
 
El terme actual de Sant Joan de Vilatorrada es troba dintre de la conca d'erosió anomenada 
Pla de Bages, afaiçonada per l'acció de la xarxa fluvial. Ocupa un total de 16,25 km2 i 
termeneja amb Manresa, Fonollosa, Callús, Santpedor i Sant Fruitós de Bages.  A la vora 
dreta del Cardener, envoltat pels turons de Costarrodona i Vilatorrada, trobem el poble de 
Sant Joan de Vilatorrada, travessat de ponent a llevant pel torrent de Canigó, que ens indica 
amb el seu curs cap a l'imponent turó de Collbaix, de 554 m, l'actual eixample del poble. 
Actualment el terme de Sant Joan de Vilatorrada és format per dos nuclis de poblament: el 
municipi de Sant Joan de Vilatorrada i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Martí de 
Torruella. 
 
Sant Joan de Vilatorrada neix, independentment dels antecedents d'ocupació romana, a partir 
del segle XI a redós de la protecció que oferia la parròquia de Sant Joan i alguna possible 
resta de fortificació prop del mas Vilatorrada. Fins al segle XIX va ser un petit nucli dispers 
format per uns quants masos (Vilatorrada, Sant Joan, Llobet, Can Canals Vell i Falquer) que 
es repartien les terres de conreu del marge esquerre del riu Cardener. L'expansió de la vinya i 
la implantació de les fàbriques tèxtils fa néixer alguns grups de cases més petites dins 
d'aquest àmbit que s'agrupen 
en tres àmbits: el Raval dels 
Jueus (actual carrer 
muntanya), un petit nucli 
nascut vora les fàbriques 
tèxtils (carrer del Riu, Sant 
Pere, Sant Joan etc..) que 
conformen el nucli antic de 
l'actual poble. A aquests 
primers projectes de carrers es 
suma el carrer Burés, nascut 
com a iniciativa d'un dels 
amos de les fàbriques. I 
finalment un altre petit nucli de 
cases en direcció a migdia, 
seguint la línia de l'antiga 
carretera de Manresa a Callús 
i que serà conegut com el Raval Vell. Aquests tres petits nuclis van anar creixent fins a 
unificar-se seguint la línia del camí de Manresa a Callús (actual carrer Manresa i carrer Major) 
i creant la primera xarxa urbana. La construcció de la nova església el 1908 vora el carrer 
Major i el nou nucli urbà acabà de donar-li entitat. El segon impuls constructiu va tenir  lloc a 
partir dels anys cinquanta amb la segona onada immigratòria que va fer créixer el nucli des 
del carrer Major en direcció a ponent fins a les Costes. 
 
Sant Martí de Torruella pren identitat al segle XI sota la protecció de la parròquia de Sant 
Martí i es configura com un territori dispers ocupat per un grup de masies que es reparteixen 
els conreus. Fins a principis del segle XIX va ser la parròquia amb més entitat i major nombre 
de població i de cases ocupades. A diferència de Sant Joan, la presència parroquial no va 
aconseguir mai aglutinar un nombre de cases importants al seu redós, mantenint-se fins a 
l'actualitat com un nucli dispers. A l'Edat Mitjana el terme comptava amb una altra parròquia 
d'igual importància i transcendència, la de Joncadella, de la qual depenien un bon nombre de 
masies. Quan aquesta va perdre la categoria passant a ser solament santuari les masies van 
quedar integrades al grup de les de Sant Martí. 
 
Sant Joan és un poble modern que disposa d'un ventall ampli d'equipaments i serveis i que 
encara el seu futur amb optimisme, dinamisme i amb respecte pel seu entorn natural.  
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2.2 Nacionalitat dels habitants. 
 

          Sobre població total Sobre estrangers   

  Nom Homes Dones Total %Homes %Dones %Total %Homes %Dones %Total   

  Població total 5384 5384 10768 100.00% 100.00% 100.00% - - -   

  Espanyols 4971 4974 9945 92.33% 92.38% 92.36% - - -   

  Estrangers 413 410 823 7.67% 7.62% 7.64% 100.00% 100.00% 100.00%   

  Unió europea 109 91 200 2.02% 1.69% 1.86% 26.39% 22.20% 24.30%   

   Resta Europa 127 142 269 2.36% 2.64% 2.50% 30.75% 34.63% 32.69%   

   Magrib 116 121 237 2.15% 2.25% 2.20% 28.09% 29.51% 28.80%   

   Resta Africa 11 4 15 .20% .07% .14% 2.66% .98% 1.82%   

   Amèrica del Nord 1 4 5 .02% .07% .05% .24% .98% .61%   

  
 Amèrica Central i del 
Sud 30 31 61 .56% .58% .57% 7.26% 7.56% 7.41%   

   Àsia 19 17 36 .35% .32% .33% 4.60% 4.15% 4.37%   

 

2.3 Parc mòbil. 
 

El parc mòbil de vehicles del municipi de Sant Joan de Vilatorrada és de 8032 vehicles dels 

quals 5035 són turismes, 986 camions i 1871 motocicletes i ciclomotors. 

 

3. El servei de la Policia Local. 
 

3.1 Plantilla de la Policia Local. 
 

El departament de la Policia Local, a data 31 de desembre de l’any 2014 està format pels 
components següents: 
 
1 Caporal-Cap que assumeix l’àrea de direcció i  representació institucional  del cos de Policia 
Local 
2 Caporals:  
1 Coordinador de l’àrea tècnica , recursos humans i relacions amb la comunitat i institucions 
1 Coordinador de l’àrea operativa de trànsit i seguretat ciutadana 
12 Agents 
1 Administrativa. 
 

CATEGORIA CAPORAL-
CAP 

CAPORALS AGENTS TOTAL 

HOMES 1 1 11 13 

DONES  1 1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 15 
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3.2 Parc mòbil. 

VEHICLE MODEL 

TURISME  C1 VEHICLE MAMPARA SEAT ALTEA  LOGOTIPAT 

TURISME  C2 SEAT ALTEA LOGOTIPAT 

MOTOCICLETA   M1 
MOTOCICLETA  M2 

KYMCO SUPER DINK 300i ABS LOGOTIPADES 

BICICLETA LOGOTIPADA 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Mitjans tècnics. 
 
Armament:  
 

 5 Pistoles Semiautomàtiques Marca Glock 17” 

 9 Pistoles Semiautomàtiques Marca Sps II 
 
Cada agent de Policia té la munició que li correspon de dotació per al servei i els exercicis 
anuals de tir obligatoris, amb el material de protecció corresponent.  
 

 4 Esprais de defensa 

 15 Defenses extensibles Asp 

 1 Armer Caixa-Forta 
 
Comunicacions: 

 3 Emissores de la xarxa Rescat 

 6 Emissores portàtils de la xarxa Rescat 

 2 Telèfons mòbils 

 1 Emissora ADF 

 1 Emissora lima 

 1 Fax 

 1 Repetidor de la senyal de telecomunicacions. 
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3.4 Material operatiu. 
 

 2 ETILÒMETRES DIGITALS MARCA DRAGER 6510. 

 1 ETILÒMETRE EVIDENCIAL MARCA DRAGER MODEL 7110. 

 1 SONÒMETRE MARCA CESBA MODEL SC-20E. 

 1 SONÒMETRE MARCA RION MODEL NL-31 (CEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA). 

 1 DESFIBRIL·LADOR EXTERN AUTOMÀTIC (DEA) 

 1 LECTOR DE MICROXIP IDENTIFICADOR D’ANIMALS MARCA AVID POWER 
TRACKER V. 

 LLAÇ DE SEGURETAT RECOLLIDA GOSSOS 

 1 CAMERA FOTOGRÀFICA DIGITAL MARCA SONY CYBER-SHOT. 

 1 CÀMERA FOTOGRÀFICA 

 TESTS REACTIUS DE DROGUES. 

 4 LOTS HALÒGENS DE LEDS AMB LLUM CANVI COLOR MÉS CAPUTXÓ. 

 9 LOTS HALÒGENS AMB CAPUTXÓ GROC. 

 15 LOTS HALÒGENS DE DOTACIÓ INDIVIDUAL MARCA PELI MEM6 LITHIUM MÉS 
LES CORRESPONENTS FUNDES. 

 4 ARMILLES ANTIBALES DOTACIÓ VEHICLES 

 15 ARMILLES ANTIBALES DOTACIÓ PERSONAL 

 1 MANTA DE SENYALITZACIÓ LLUMINOSA. 

 1 REDUCTOR DE VELOCITAT PLEGABLE PELS CONTROLS. 

 20 CONS TETRÀPODES. 

 2 JOCS COMPLERTS DE SENYALITZACIÓ MÒBIL REFLECTANT. 

 2 PARANYS DE MOTOCICLETA. 

 2 PARANYS DE RODA D’IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES. 

 8 LLUMS DE ABALISAMENT. 

 4 CASCS D’INSPECCIÓ D’OBRES. 

 1 FARMACIOLA AMB MATERIAL PER REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR. 

 1 DESFIBRIL·LADOR SEMI-AUTOMÀTIC 

 1 PRISMÀTICS. 

 1 MANTA ANTIINCENDIS. 

 UTILLATGE DE PRECINTE. 

 1 PODÒMETRE DE RODETA PER PRENDRE MIDES EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT. 

 CINTA DE BALISAMENT “POLICIA LOCAL”. 

 2 MARTELLS TRENCAVIDRES I TALLA CINTURONS. 

 1 MEGÀFON PORTÀTIL. 

 1 LLUM PRIORITARI BLAU VEHICLE NO LOGOTIPAT. 

 1 GÀBIA PER GOSSOS. 

 1 TRAMPA PER GATS. 

 2 EQUIPS DE MEGAFONIA 
 
 

Material informàtic i d’oficina. 
 

 4 ORDINADORS ( CONNECTATS AL NIP/ SIPCAT (NUCLI D’INFORMACIÓ 
POLICIAL). 

 2 ORDINADORS AMB CONNEXIÓ A INTERNET. 

 1 IMPRESORA/ESCÀNER /FOTOCOPIADORA. 

 2 IMPRESSORES. 

 NETBOOK AMB CONNEXIÓ A INTERNET  

 PROJECTOR AMB PISSARRA ELECTRÓNICA SALA CECOPAL 
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4.-Policia de seguretat ciutadana 
 
4.1 Seguretat ciutadana  
 
Estadístiques generals sobre denúncies i diligències penals 2014 
Aquest passat any 2014 l’OAC (oficina d’atenció al ciutadà)  de la policia local de Sant Joan 
de Vilatorrada ha instruït 179 diligències/denúncies que s’han tramitat als jutjats de Manresa o 
a la fiscalia de Menors (Barcelona).  

 
Les denúncies per  furt (falta) són les denúncies més recollides per l’OAC, cal tenir en compte 
que moltes són produïdes al mercat setmanal dels dijous. 
Les denúncies per pèrdua de documentació/objectes són la segona causa de denúncia dels 
ciutadans. 
 
Les Minutes policials són el document que els agents de policia realitzen per denunciar al 
jutjat un fet delictiu en el qual s’imputa a una persona o se’l deté perquè passi a disposició del 
jutge en funcions de guàrdia. 
 
Resum de les denúncies recollides per l’OAC i diligències instruïdes per els agents de 
torn, adreçades als jutjats corresponents:  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Minuta Policia sense detingut 27 

Minuta Policial amb detinguts 16 

Diligències informatives al jutjat 10 

Denúncia pèrdua objectes/documents 27 

Falta de lesions 1 

Falta de furt 42 

Falta de danys 19 

Robatori amb força 17 

Delicte de furt 7 

Estafes 2 

Robatori i furt d’ús de vehicle 1 

Delicte de danys 4 

Falta d’amenaces 5 

Denuncia per danys per imprudència 1 
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Resum de les denúncies recollides per l’OAC i diligències mensuals.  

 
Gener 
-Minuta policial amb detingut. 
-Diligències informatives. (3 denúncies) 
-Denúncia per pèrdua d’objectes/documentació. (3 denúncies) 
-Falta de lesions.  
-Falta de Furt.  
-Falta de danys. (4 denúncies)  
-Robatori amb Força. (8 denúncies) 
-Delicte de furt. 
-Minuta policial sense detingut/s.  
 
Febrer 
-Falta de danys. (3 denúncies)  
-Diligències informatives.  
-Minuta policial sense detingut/s. (6 denúncies) 
-Falta de Furt. (3 denúncies) 
-Robatori amb Força.  
-Estafes. 
-Minuta policial amb detingut/s. (2 denúncies) 

-Denúncia per pèrdua d’objectes/documentació.  
 
Març 
-Robatori amb Força. (3 denúncies) 
-Denúncia per pèrdua d’objectes/documentació. (6 denúncies)  
-Diligències informatives.  
-Falta de Furt. (2 denúncies)  
-Minuta policial sense detingut/s. (4 denúncies) 
-Minuta policial amb detingut/s.  
-Robatori i furts d’ús de vehicle.  
 
Abril 
-Diligències informatives. (3 denúncies) 
-Robatori amb Força.  
-Falta de danys. (2 denúncies)  
-Minuta policial amb detingut/s.  
-Delicte de Danys.  
-Falta estafa.  
-Falta de furt. (5 denúncies)  
-Minuta policial sense detingut/s. (4 denúncies) 
-Denúncia per pèrdua d’objectes/documentació. (2 denúncies)  
 
Maig 
-Delicte de Danys.  
-Robatori amb Força.  
-Falta de danys. (3 denúncies)  
-Falta de Furt. (7 denúncies)  
-Denúncia per pèrdua d’objectes/documentació. (2 denúncies)  
-Minuta policial sense detingut/s.  
-Minuta policial amb detingut/s. (2 denúncies)  
-Diligències informatives.  
 
Juny 
-Falta de Furt. (7 denúncies)  
-Delicte de Furt.  
-Robatori amb Força.  (2 denúncies) 
-Minuta policial amb detingut/s. (2 denúncies) 
-Minuta policial sense detingut/s. (2 denúncies) 
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-Falta de danys.  
-Delicte de Danys.  
-Denúncia per pèrdua d’objectes/documentació.  
 
Juliol 
-Delicte de Furt.  
-Denúncia per pèrdua d’objectes/documentació. (3 actes)  
-Denúncia danys per imprudència.  
-Minuta policial sense detingut/s. (3 denúncies) 
-Falta de danys.  
-Robatori amb Força.  
-Falta d’amenaces.  
-Falta de Furt.  
-Minuta policial amb detingut/s. (5 denúncies) 
 
Agost 
-Denúncia per pèrdua d’objectes/documentació. (2 denúncies)  
-Falta furt (3 denúncies)  
-Delicte de Furt.  
 
Setembre 
-Denúncia per pèrdua d’objectes/documentació (4 denúncies)  
-Falta furt (3 denúncies)  
-Diligències informatives  
-Delicte de Furt (2 denúncies) 
-Falta de danys (2 denúncies) 
-Falta d’amenaces (2 denúncies) 
-Minuta policial sense detingut/s 
 
Octubre 
-Minuta policial sense detingut/s (4 denúncies) 
-Minuta policial amb detingut/s 
-Falta furt (3 denúncies)  
-Denúncia per pèrdua d’objectes/documentació (2 denúncies)  
-Estafes bancàries 
 
Novembre 
-Minuta policial sense detingut/s 
-Falta furt (5 denúncies)  
-Delicte de Furt 
-Falta de danys (2 denúncies) 
 
Desembre 
-Delicte de Danys  
-Falta furt (2 denúncies)  
-Falta d’amenaces (2 denúncies)  
-Minuta policial amb detingut/s 
-Denúncia per pèrdua d’objectes/documentació  
-Falta de danys. 

 
 
 
 
 

                                                                                              
 
 
 

 Controls de seguretat ciutadana i seguretat vial 
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ACTES 2014 (OAC) 

              

 
GEN FEB MAR ABR  MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOTAL 

DENUNCIA INFR. 
ANIMALS 0 19 1 1 2 2 3 2 0 8 1 0 39 

MIN.INCIDÈNCIES 
VEINALS 0 1 10 2 6 5 1 1 1 2 1 5 35 

MIN.INCIDÈNCIES 
ESTABL. 5 0 0 3 2 0 1 0 2 0 2 1 16 

CITACIÓ POLICIAL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

CITACIÓ JUDICIAL 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 4 

ACTA GENERICA 
D-10 0 0 0 1 0 1 3 0 2 2 0 0 9 

RELACIÓ VEH. 
ESTACIONATS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

INTERVENCIÓ 
ALARMES 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 

ACTA 
MANIFESTACIÓ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 5 

INFRACCIÓ A LA 
OM VIA PUB. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 

IMMOBILITZACIÓ 
VEHICLE 8 2 4 5 7 4 0 1 0 0 1 3 35 

INSPECCIÓ 
OCULAR 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 7 

INSPECCIÓ 
LOCALS 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 3 0 11 

COMPROVACIÓ DE 
FETS 1 6 6 5 1 6 7 7 2 2 0 0 43 

RETIRADA 
VEHICLE DE LA VIA 1 0 0 1 1 1 3 0 4 0 0 4 15 

DANYS PROPIETAT 
MUN. 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 6 

REC.LLIUR.ANIMAL
S COMP. 3 3 3 1   3 3 3 2 6 2 3 32 

AUT.MENORS PER 
ESTRANG. 1 0 11 17 3 3 1 2 11 0 2 2 53 

ACTA 
MANIFESTACIÓ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

LLIURAMENT DE 
MENOR 0 4 1 1 1 0 3 6 0 0 0 0 16 

INSPECCIÓ URMA 
CME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

REC.DIP.ANIMALS, 
AGS. RURALS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

REC.LLIUR.OBJECT
ES TROBATS 8 6 14 8 13 42 10 4 3 8 1 7 124 

INTERV.TEMPORAL
S 1/92 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 7 

DROGUES 
CONSUM O T. 1/92 0 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 8 

DROGUES EN LA 
CONDUCCIÓ 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

TOTAL ACTES 33 47 56 51 39 76 44 26 28 37 16 29 482 

Comunicats incidències via pública. Qualiteasy 
 Qualiteasy es un programa informàtic intern de l’ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada que 

serveix per comunicar incidències , averies, etc.. , aquesta comunicació arriba immediatament 

als responsables polítics i tècnics responsables d’àrea, obrint una incidència que comporta 

una acció , pla de treball i resolució de l’incident o avaria. 

La Policia Local ha realitzat durant l’any 2014 un total de 284 qualiteasys, dels quals 236 ja 

han estat tancats o resolts i 48 continuen oberts al finalitzar l’any , en vies de solució. 
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Seguretat ciutadana i policia administrativa:  

La policia local ha instruït en la seva oficina d’atenció al ciutadà (OAC), un total de 179 

diligències i 482 actes com Policia de Catalunya (Mossos d’Esquadra i Policia Local) , en el 

terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada han instruït 478 fets, dels quals : 

Denuncies administratives per la llei 1/92 de la Protecció de la Seguretat 

Ciutadana:  

41 actes denuncia per consum o tinença d’estupefaents i portar armes prohibides 

 

 

 

 

 

 

      Marihuana                                          Bastó extensible 

Denúncies administratives  per la llei 1/91 de  matèria de joc i espectacles: 

- 1 acta denuncia per fer espectacles sense autorització administrativa. 

Denunciés administratives de la protecció del medi ambient i la fauna: 

-  2 actes de denuncia per abocaments de residus i altre per tindre animals en 

condicions inadequades  

 

Abocament de salmorra al riu                            Arbre i terreny afectat per la salmorra 

Faltes penals: 

- 118 faltes contra el patrimoni, (furts i danys) 

- 41 faltes contra les persones, (lesions i amenaces) 

- 3 faltes contra l’ordre públic, (menyspreu agents autoritat) 

Delictes penals: 

- 94 delictes contra el patrimoni 

- 24 delictes contra la seguretat del transit 

- 24 delictes contra l’administració de justícia 

- 3  delictes contra l’ordre públic 



Memòria d’activitats 2014 

- 7 delictes de lesions 

- 3 delictes contra la llibertat de les persones 

- 18 delictes de tortures i la integritat moral 

- 5 delictes contra la llibertat sexual 

- 2 delictes contra la intimitat, imatge, inviabilitat del domicili 

- 3 delictes contra les relacions familiars 

- 3 delictes contra la seguretat col·lectiva 

 

 

 

 

 

 

 

Fets varis: 

- 19 diligències informatives 

- 35 denuncies de pèrdua d’objectes 

- 2 diligències de recerca de persona desapareguda 

- 2 diligències de trobada de cadàver 

- 2 diligències de temptativa de suïcidi 

- 1 diligència de menor fugit 

- 1 diligència de suïcidi, 

- Varis etc... 

4.2 Junta Local de Seguretat 
En data 31 d’octubre de 2014, es va 

celebrar en la sala CECOPAL de 

las dependències de la Policia 

Local la Junta local de seguretat de 

la vila de Sant Joan de Vilatorrada, 

la qual va ser presidida pel Sr. 

Alcalde Gil ARISO i com vocals el 

responsable de l’oficina del delegat 

del govern de la generalitat Sr. 

Marcel·lí Martorell,, el regidor de 

seguretat ciutadana i mobilitat Sr. Agusti 

Roy, el Intendent Cap  dels mossos 

d’esquadra  ABP Bages Sr. Joan Carles 

Escobar, l’ Inspector de Mossos 

d’Esquadra sots cap ABP Bages, Sr. 

Enric Geronimo , el Inspector cap del cos 

nacional de policia de Manresa Sr. Delfí Hidalgo, el Tinent de la Guardia Civil de Manresa Sr. 

Ignacio Cabello, el Sots Oficial major Sr. Rebollo i el Cap de la Policia Local de Sant Joan de 

Vilatorrada , Caporal Jose Sebastian Palacios. 
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Es va celebrar la junta , on els representant dels cossos policials van exposar i comentar les 

dades rellevants i van analitzar la seguretat del poble de Sant Joan de Vilatorrada i la 

coordinació policial entre els cossos assistents a la junta local. 

4.3 Protecció Civil 

Els agents de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada amb la col·laboració dels Agents de 
la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Manresa, voluntaris de 
Protecció Civil, programen i executen tots aquells serveis preventius de tots els 
esdeveniments que es duen a terme a la via pública. 
 
 
 

 
 
Cursa penya barcelonista, personal del dispositiu, 13 Policies locals, 2 mossos d’esquadra,7 
membres de protecció civil, organitzadors i mes de 40 voluntaris 
 
 

 
Vehicles del dispositiu cursa 
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Festa major infantil, rua multitudinària 
 

 
 
Festa a la plaça major amb un gran dispositiu de seguretat 

 
Rues festa major infantil 
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Fira dels Embarrats 

 
 Actuacions al carrer 

 
Personal de seguretat de la fira 
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5.3 Medi Ambient 
Aquesta unitat, esta encarregada de fer el seguiment i control del mon rural i el medi ambient.  

Durant l’any 2014 s’ha portat a terme el seguiment de diferents incidents relacionats amb el 
medi ambient i el mon rural del nostre terme municipal. 

Aquesta unitat porta a terme el control d’abocaments incontrolats de residus urbans i 
voluminosos en la població, la retirada de vehicles abandonats en la via pública,  la recollida i 
entrega d’animals de companyia abandonats o extraviats. 

La vigilància de les 65 masies del terme municipal i l’elaboració d’un cens per un programa de 
seguretat per les masies  

 

Masies del nostre terme municipal                  

                                                        

S’han fet conjuntament amb Mossos d’Esquadra dos operatius especials de vigilància i 

seguretat en les masies per evitar els robatoris amb força . 

Nucli descentralitzat de Sant Marti de Torruella. 

Durant tot l’any s’ha realitzat la vigilància, control i seguretat d’aquesta unitat descentralitzada 

de la població. La gran majoria de masies es troben en el terme de Sant Martí de Torruella , 

així com una urbanització, dos benzineres, dos restaurants, un polígon industrial i sectors amb 

nuclis zoològics , ramaders i agrícoles, al igual que llocs de gran valor històric i monumental 

(Mare de Deu de Joncadella). Actes importants on es planifica servei especial de vigilància. 
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Relacionats amb les plantes: 

S’ha intervingut en un cas de plantació de tabac en un terreny rústic sense autorització. En 

una petita plantació de marihuana, la qual va ser retirada . 

Control dels arbres que poden causar perill de caure per estar en mal estat. S’investiga els 

furts de plantes i planters furtats de les zones noves enjardinades que va plantar l’Ajuntament 

per la millora de la ‘espai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionats amb Animals: 

 

 

 

 

 

Relacionats amb animals de companyia 

Estadísticament, la majoria de queixes que rep la policia local venen relacionades amb els 

animals de companyia, la gran majoria per l’ incivisme dels propietaris dels animals que no 

recullen les defecacions de la via pública, les molèsties pels lladrucs i  orinar a les façanes de 

les cases. 

S’han denunciat a 39 propietaris de animals de companyia per incomplir l’Ordenança 

Municipal d’Animals de Companyia del Municipi. 

S’han obert expedients sancionadors per donar de menjar en diferents llocs de la població als 

gats i coloms, provocant la proliferació de les colònies de gats i coloms. 
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S’han recollit en les dependències de la policia local a 32 animals de companyia, la gran 

majoria gossos que es trobaven extraviats o abandonats, dels quals  18 gossos han estat 

retornats al seu propietari , 14 gossos i 2 gats han tingut de ser portats a la protectora al no 

poder localitzar als seus propietaris. 

S’ha col·laborat amb campanyes de control de colònies de gats i coloms que ha portat a terme 

l’Ajuntament. 

S’ha recollit un animal protegit i s’ha entregat als Agents Rurals per la seva liberalització en el 

seu habitat natural. 

S’ha instruït expedient sancionador per tindre un centre de cria d’ocells sense autorització i 

tenir-los  en condicions inadequades en espai i sanitàriament. 

                                    

 

Relacionats amb abocaments i residus:  

S’han registrat 5 casos d’abocaments de salmorra al riu i camps pròxims als col·lectors de la 

canonada de conducció de la salmorra de les mines de potassa. Tots per averies dels 

col·lectors o canonades, intervenint immediatament amb els equips de control de 

manteniment d’aquesta canonada, inspectors de l’ACA, Agents Rurals , Mossos d’Esquadra 

de medi ambient, etc.. 

 

                                  

Abocament de salmorra al riu Cardener (canonada aigües pluvials) 
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Fuita Salmorra pel col·lector                  Afectació a la calçada de Salmorra 

 

 

 

S’han controlat els abocaments incontrolats al riu Cardener, tenint de intervindré en un 

abocament de gasoil i dos de restes d’animals d’un escorxador, tots per averies dels 

col·lectors. 

S’ha intervingut en diversos abocaments incontrolats de runam en zones boscoses i camins 

rurals, els quals provocaven un fort impacte mediambiental. 

                                                                         

Abocaments de runam en camins rurals 
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S’han obert 39 expedients per abandó de vehicles en el carrer, dels quals 29 vehicles han 

esta retirats pels seus propietaris després de  rebre els avisos de la policia local, 10 vehicles 

han estat retirats per la policia local i destruïts per un gestor de residus. 

S’han instruït varies actes denuncia per depositar voluminosos al carrer, al costat dels 

contenidors de recollida selectiva. 

 

                                                                 

Vehicles abandonats a la via pública i retirats per la policia local per la seva destrucció en un 

gestor de residus autoritzat. 

Relacionat amb els incendis i inundacions. 

S’ha intervingut en 5 focs , dos en zona boscosa i tres a les llera del riu (matolls i canyís) 

S’ha intervingut en diferents inundacions provocades per les pluges i a crescuda dels rius i 

torrents. Torrent del Canigó, riu Cardener. 

                                                           

  Foc de contenidors                                          foc al marge del riu                
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     foc forestal                                                     inundació Torrent del Canigó 

                                                                                                                                                                                                               

Inundació Torrent del Canigó Torrent aigües pluvials Ametllers 

 

 

Rotonda Torrent Canigó amb Manresa i Major 
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Avisos CECAT. Activació, dades i plans d’actuació. 

-Hivern 2014. marcat per vents forts i temperats de ponent (12 dies activat pla PROCICAT), 

fruit de la successió de borrasques Atlàntiques, que en el sector occidental, Cantàbric i 

sobretot Bretanya, provoquen importants danys materials i personals a causa dels històrics 

temporals, amb registres de vents i pluges mai superats en dècades. Pel que fa a nevades, 

una campanya poc freda amb tant sols 1 dia (29/01/2014) pla activat NEUCAT. 

-Primavera 2014. marcada per la manca de pluja i les temperatures per sobre de la mitjana 

amb 1 dia (29/03/2014) pla activat PROCICAT per vent i cap a finals d’aquesta estació 5 dies 

de pla INUNCAT per pluja. 

                                                            

 

-Estiu 2014 .Amb el (Dia 09/07/2014) matí mes fred des de 2004 amb una temperatura 
mitjana al municipi de 11ºC, entre 1ºC i 1,5ºC per sota de la mínima de la última dècada.  
-El mes de Juliol amb una mitjana de 2ºC per sota de la última dècada, causat per un flux del 
corrent a la troposfera (5.500 m), que no ha deixat que les masses tropicals ens afectessin de 
forma directa i afavorit per les corrents de masses mes fredes (nord) en superfície.  Les 
precipitacions en general han estat superiors a la mitjana, i si l’any 1997 va ser mes fred que 
enguany, aquest ha estat mes plujos amb 19 dies activat pla INUNCAT concentrats en Juliol 
i Agost. 
-Tardor 2014. important episodi de pluja que s’inicia el 26/11/2014 amb una profunda 

borrasca que es despenja fins a les Illes Canàries, provocant moltes inundacions en aquesta 

zona, així com danys materials, Borrasca que desprès de creuar l’Estret de Gibraltar, arriba al 

seu moment mes important el 30/11/2014, quan es posiciona cap a les Balears, provocant un 

important temporal de llevant a Catalunya, el resultat d’aquests aiguats a Sant Joan de 

Vilatorrada, ha estat la crescuda del cabal del riu Cardener al seu pas per la població. 

4.5 Policia de Proximitat 

La policia Local ha realitzat visites continues als comerços de la població per poder crear una 

base de dades amb la finalitat de donar al comerç i l’industria de la població informació i 

seguretat. S’han realitzat mes de 200 comerços  per lo que es pot dir que el treball de camp 

ha finalitzat i s’inicia durant l’any 2015 el servei amb el comerç. Un altre faceta de la policia 

local es la mediació en conflictes privats i per això durant l’any els agents s’han format en 

mediació i resolució de conflictes. 
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Dades: 

S’han realitzat 4 inspeccions de consum i sanitat en 4 establiments de la població, retirant 

productes en mal estat o que no complien amb la normativa, fent corregir les anomalies 

detectades , les quals podien perjudicar al consumidor. 

S’han realitzat 45 serveis de mediació i resolució de conflictes privats, entre familiars, veïns 

d’escala, associacions, etc. De les 45 mediacions obertes en les que s’ha intervingut, 32 han 

quedat resoltes i 14 no s’han tancat i es continua treballant per la seva resolució. 

Els conflictes familiars venen derivats la gran majoria per les herències compartides i no ben 

definides, les quals creen conflictes, les de veïns generalment es per manca de diàleg entre 

les parts per problemes de fàcil solució, generalment sorolls amb aparells, olors, 

manteniments d’escales, etc.. 

Altres per incivisme i males costums, als quals s’ha pogut solucionar amb intervenció policial i 

aplicació de l’ordenança municipal. Uns altres no es poden solucionar i s’ha de derivar a altres 

estaments com jutjats. 

S’han realitzat campanyes i patrullatges conjunts amb el cos de Mossos d’Esquadra, amb els 

que intercanviem informació i serveis com policia de Catalunya , prova de coordinació entre 

cossos policials. 

 

Campanya nadalenca Grèvol. 

4.6 Policia Assistencial 

Servei  de control i custòdia de claus tele-assistència. 
La Policia Local, custòdia un total de 25 claus d’ habitatges de persones que viuen soles amb 
problemes de salut, generalment gent gran. Si tenen una urgència ( caiguda, malaltia, etc..) 
pitgen el botó de l’alarma i s’activa el sistema d’emergència mèdiques SEM, avisen a la 
Policia local per fer la primera atenció urgent, obrint la porta del domicili. Durant l’any 2014 , 
s’han realitzat 7 serveis urgents.  
 
Serveis d’atenció social. 
Es presta atenció a persones amb malalties mentals (esquizofrènies, alcoholisme i altres 
patologies), fent un control periòdic conjuntament amb Serveis Socials de l’Ajuntament.  S’ha 
donat atenció a transeünts de pas per la població. 
 
 
La Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada, sovint és requerida pels ciutadans per 
emergències mèdiques, encarregant-se els agents d’activar els serveis sanitaris i 
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d’emergència necessaris i fent una valoració i atenció primària del pacient. Recentment és va 
dotar a aquesta Policia Local d’un Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA), en un servei 
requerits per col·laborar i prestar la primera atenció, en arribar els agents al domicili de la 
persona aquesta va patir una aturada càrdio-respiratòria i els agents fent ús del DEA i amb els 
coneixements adquirits en la formació, van aconseguir salvar la vida d’aquesta persona.  

 
5.-Policia de circulació. 
5.1 Estudi de l’accidentalitat 
 
               
L’any 2014 la policia local de Sant Joan de 
Vilatorrada va intervenir en un total de 25 
accidents de trànsit. Hi hagut un augment en 
el nombre d’accidents envers l’any 2013  en 3 
accidents.   
 
L’any 2014  tres conductors  
han donat positiu en prova d’alcoholèmia , 
implicats en accident de trànsit (l’any 2013 
dos conductors). 
 
Les causes directes,  tornen a ser la manca 
d’atenció en la conducció, seguit de NO 
respectar la senyalització. 

 
          2013          2014 

Accidents              22                25 

Lesionats              10                15 

Morts                0                  1 

 
Els lesionats. 
En el cas dels lesionats, entre els col·lectius més vulnerables tornen a aparèixer els vianants, 
que són els que registren el major índex de ferits greus i aquest any cal comptar amb una 
víctima mortal (atropellament). 
 
Els dimarts, el dia amb mes sinistralitat. 
Pel que fa als dies de la setmana, els dimarts i seguit dels dimecres són els dies en els quals 
s’han produït més accidents. 
 

DIA SETMANA  

Dilluns 2 

Dimarts 9 

Dimecres 4 

Dijous 1 

Divendres 3 

Dissabte 3 

Diumenge 3 

  
Horari en que es produeixen els accidents. 
L’horari de tarda (entre les 14:00 i les 22:00 hores) és on s’han produït més accidents. 
 

TORN  

Matí 10 

Tarda 12 

Nit   3 
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Accidents per mesos. 
 

MESOS   

GENER 3 

FEBRER 0 

MARÇ 3 

ABRIL 0 

MAIG 1 

JUNY 3 

JULIOL 2 

AGOST 1 

SETEMBRE 5 

OCTUBRE 3 

NOVEMBRE 4 

DESEMBRE 0 

 
Resum dels accidents de l’any 2014. 
 
GENER 
 
Lloc:  C/Santuari de Núria, cruïlla C/ Sol 
Hora: 13:00 hores 
Tipus: Envestida 
Causa: No respectar senyalització 
Implicats: 2 turismes 
Ferits: NO 
 
Lloc: C/Avinguda Montserrat, 91  
Hora: 09:10 hores  
Tipus: Encalç  
Causa: Manca d’atenció a la conducció  
Implicats: 5 turismes  

Ferits: NO 
 
 
Lloc: C/ Passeig del Riu cruïlla C/ Riu Cardener  
Hora: 15:53 hores  
Tipus: Encalç + atropellament múltiple  
Causa: Manca d’atenció a la conducció  
Implicats: 2 turismes i 4 vianants  
Ferits: SI, 3 vianants (estat molt greu), 1 vianant (èxitus) , 2 conductors (ferits lleus)  
 
MARÇ 
 
Lloc: C/ Avinguda Montserrat cruïlla C/Avinguda Torrent Canigó (rotonda)  
Hora: 23:48 hores  
Tipus: Xoc  
Causa: Manca d’atenció a la conducció  
Implicats: 1 turisme  
Ferits: NO  
 
CONDUCTOR AMB ALCOHOLÈMIA POSITIVA TAXA PENAL 

Lloc: C/ Sant Mateu s/n  
Hora: 05:10 hores  
Tipus: Raspat Lateral  
Causa: No respectar senyalització  
Implicats: 1 turisme i 1 bicicleta  
Ferits: NO  
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Lloc: C/ Avinguda Montserrat cruïlla C/Avinguda Torrent Canigó (rotonda)  
Hora: 21:12 hores  
Tipus: Xoc  
Causa: Manca d’atenció a la conducció  
Implicats: 1 turisme  
Ferits: SI ,2 ferits lleus 

MAIG  
 
1. Lloc: C/ Migdia 15-17  
Hora: 06:55 hores  
Tipus: Xoc  
Causa: Manca d’atenció a la conducció  
Implicats: 4 turismes  
Ferits: NO  
 
JUNY 
 
Lloc: C/ Pont 25  
Hora: 01:09 hores  
Tipus: Raspat lateral  
Causa: Manca d’atenció a la conducció  
Implicats: 2 turismes  

Ferits: NO  
 

CONDUCTOR AMB ALCOHOLÈMIA POSITIVA POSITIVA,AMB RESULTAT DE 0,40MG/L  
 
Lloc: BV-3008 PK 0,5 (zona esportiva)  
Hora: 13:50 hores  
Tipus: Envestida  
Causa: No respectar senyalització  
Implicats: 2 turisme  
Ferits: SI, 1 ferit lleu 
 
Lloc: C/ Major 8  
Hora: 13:30 hores  
Tipus: Xoc  
Causa: Manca d’atenció a la conducció  
Implicats: 2 turismes  
Ferits: NO  
CONDUCTOR AMB ALCOHOLÈMIA POSITIVA,AMB RESULTAT DE 0,83MG/L  
 
 JULIOL  
 
Lloc: C/ Major cruïlla C/ Pont  
Hora: 17:05 hores  
Tipus: Envestida  
Causa: No respectar senyalització  
Implicats: 1 turismes i 1 furgoneta  
Ferits: NO  
 
Lloc: C/ Vilaseca s/n  
Hora: 06:55 hores  
Tipus: Envestida  
Causa: No respectar senyalització  
Implicats: 2 turismes  
Ferits: NO  
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AGOST 
 
Lloc: C/ Passeig Gallifa,4  
Hora: 11:50 hores  
Tipus: Atropellament  
Causa: Manca d’atenció a la conducció  
Implicats: 1 turismes i 1 Vianant  
Ferits: SI, 1 Vianant (estat greu) 
 
SETEMBRE 
 
Lloc: C/ Indústria S/N 
Hora: 06:00 hores  
Tipus: Sortida de Via   
Causa: Manca d’atenció a la conducció  
Implicats: 1 Motocicleta 
Ferits: SI, 1 Conductor (menys greu) 
 
Lloc: C/ Major cruïlla C/ Pont  
Hora: 17:23 hores  
Tipus: Envestida 
Causa: No respectar senyalització (semàfor) 
Implicats: 1 Motocicleta i 1 turisme 
Ferits: SI, 2 ferits lleus. 
 
Lloc: C/ Montseny cruïlla C/ Sant Isidre 
Hora: 23:44 hores  
Tipus: Envestida 
Causa: No respectar senyalització (Stop) 
Implicats: 1 Motocicleta i 2 turismes 
Ferits: NO 
 
Lloc: C/Sardana cruïlla C/ del Riu 
Hora: 14:20 hores  
Tipus: Envestida 
Causa: No respectar senyalització (cedir el pas) 
Implicats: 1 Motocicleta i 1 turismes 
Ferits: NO 
 
Lloc: C/ Vilatorrada cruïlla C/ St. Isidre 
Hora: 12:45 hores  
Tipus: Envestida 
Causa: No respectar senyalització (Stop) 
Implicats: 3 turismes 
Ferits: SI, 1 de lleu 
 
OCTUBRE 
Lloc: C/ Manresa,73   
Hora: 18:00 hores  
Tipus: Xoc (tanca) 
Causa: Manca d’atenció a la conducció 
Implicats: 1 turismes 
Ferits: NO 
 
Lloc: C/ Girona,42   
Hora: 21:30 hores  
Tipus: Xoc (vehicle estacionat) 
Causa: Manca d’atenció a la conducció 
Implicats: 1 turismes,1 camió  
Ferits: NO 
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Lloc: C/ Major cruïlla C/ Pont   
Hora: 11:40 hores  
Tipus: Envestida 
Causa: No respectar senyalització (semàfor) 
Implicats: 2 turismes  
Ferits: NO 
 
NOVEMBRE 
 
Lloc: C/ Lleida,20 
Hora: 17:00 hores  
Tipus: Encalç 
Causa: Manca d’atenció a la conducció 
Implicats: 2 turismes  
Ferits: NO 
 
Lloc: C/ Àngel Guimerà,6-8 
Hora: 13:30 hores  
Tipus: Xoc (vehicles estacionats) 
Causa: Manca d’atenció a la conducció 
Implicats: 2 turismes 1 furgoneta   
Ferits: NO 
 
Lloc: C/ lluís Vilà ,2-4 
Hora: 12:30 hores  
Tipus: Xoc (vehicle estacionat) 
Causa: Manca d’atenció a la conducció 
Implicats: 2 turismes  
Ferits: NO 
 
Lloc: C/ Àngel Guimerà cruïlla Cr Costa Rodona 
Hora: 17:00 hores  
Tipus: Atropellament 
Causa: Manca d’atenció a la conducció i No respectar senyalització (Stop) 
Implicats: 1 turismes, 2 Vianants  
Ferits: SI, 2 greus (vianants) 
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5.2 Denuncies tramitades per Ordenança de Circulació i Servei 
Català  de Trànsit (S.C.T.)  
 

RESUM DE LES DENUNCIES PER ORDENANÇA MUNICIPAL DE VEHICLES. 

LLEUS:  196 denuncies lleus per estacionaments , girs prohibits  i direccions prohibits, etc.., 

d’aquestes. 

ZONA BLAVA ANUL.LADES 24 HORES :   277 denuncies                                                 

 ZONA BLAVA TRAMITADES:      92 denuncies   

GREUS: Que no detreuen punts: 150 denuncies greus d’estacionaments , velocitat i no 

identificar al conductor. 

GREUS: Que detreuen punts: 64 denuncies greus que comporten la retirada de punts del 

permís de conduir 

MOLT GREUS: 63 denuncies molt greus per conducció temerària, alcoholèmia i drogues 

 

 

 

 

 

 

 

     5.3  Vehicles retirats de la via pública i immobilitzacions. 
      
 
 
 
 
 
 
5.3  Vehicles retirats en grua 

      

        Quantitat 

RETIRADA TURISMES I MOTOS 
 

Laborable i Diürn ……………………………………… 23 

Laborable i Nocturn …………………………….…... 10 

Festius ………………………………………………….. 11 

TIPUS DENÚNCIA/MESOS GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCT. NOV. DES. TOTAL

ZONA BLAVA ANUL.LADES 25 51 38 30 51 10 4 9 14 18 21 6 277

ZONA BLAVA TRAMITADES 7 11 11 7 20 7 3 4 3 9 7 3 92

ORGT 67 28 49 49 47 46 19 21 24 32 20 47 449

ORGT ABONADES PL I AJUNTAMENT 4 4 11 9 8 6 3 2 6 5 5 10 73

SCT 1 2 5 6 13 1 0 0 0 0 5 2 35

TOTAL PER MESOS 104 96 114 101 139 70 29 36 47 64 58 68 926
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RETIRADA FURGONETES I TOT TERRENYS FINS A 
2.500 KG 

 Laborable i Diürn ………………………………….. 

 Laborable i Nocturn ………………………………. 

 Festius ……………………………………………….. 2 

FALLITS TURISMES I MOTOS 

 Laborable i Diürn ………………………………….. 4 
Laborable i Nocturn ………………………………. 

 Festius ……………………………………………….. 

 FALLITS FURGONETES I TOT TERRENYS FINS A 
2.500 KG 

 Laborable i Diürn …………………………………. 

 Laborable i Nocturn ……………………………… 

 Festius ………………………………………………. 

 
Total  

  50 

     5.4  Alcoholèmies, tests de droga en conducció.( prevenció 
d’accidents) 
 
El 2014 la policia local de Sant Joan de Vilatorrada en els controls preventius d’alcoholèmia 
planificats un total  1672 proves, d’aquestes un total de 39 proves van ser positives 
administratives i 10 van ser tipificades com a delictes contra la seguretat viària.  
 
Un total de 3 conductors van ser denunciats per conduir sota la influència de drogues 
tòxiques. 

 
5.5  Campanyes Servei Català de Trànsit 
 
La Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada ha participat activament en les campanyes 
coordinades de control i vigilància del trànsit de l’any 2014, conforme es va notificar en les 
Directrius genèriques a les policies locals de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, 
Durant l’ any 2014 s’han realitzat les següents campanyes coordinades de control i vigilància 
del trànsit:  
 
Del 20 al 26 de juny campanya coordinada d’àmbit territorial català en que es va controlar la 
conducció sota els efectes de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents. 
 
Del 14 al 20 de juliol campanya coordinada d’àmbit territorial català en que es va controlar l’ús 
del casc.  
 
Del 15 al 21 de setembre campanya d’abast territorial català orientada a l’ús dels dispositius 
de seguretat passiva.  
 
Del  20 al 26 d’ octubre campanya coordinada sobre distraccions al volant i l’incompliment de 
les obligacions indicades per un semàfor d’àmbit territorial català.  
 
Del 12 al 21 de desembre campanya coordinada d’àmbit territorial català en que es controlarà 
la conducció sota els efectes de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents. 
 

5.6  Educació per a la mobilitat segura 
 
Durant el curs escolar 2013- 2014 s’ha treballat conjuntament amb els centres educatius de 
St. Joan de Vilatorrada per a una mobilitat més segura per tots els infants i joves.  
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A l’equip de Monitors d’Educació per a la Mobilitats Segura de la Policia Local de Sant Joan 
de Vilatorrada, ens preocupa la salut d’infants i joves i treballem per prevenir i reduir al màxim 
els riscos relacionats amb la mobilitat.  
 
Pensem que l’accidentalitat viària no és fruit només del destí, sinó que depèn sobretot de 
factors personals i que es poden reduir si potenciem conductes responsables en els infants i 
joves. 
  
S’ha treballat a tots els centres educatius amb programacions dissenyades pels monitors, 
adequant-les a cada grup d’edat i risc que es vol prevenir.  
Iniciant als alumnes de P3,P4 i P5 en la importància de la retenció infantil, l’ús del cinturo de 
seguretat i la cadireta, travessar el carrer correctament i amb seguretat, treballant com factor 
de risc la manca de percepció del risc.  
 
Amb els alumnes de 1er a 6é , es treballa la manca de percepció del rics, la bicicleta, el 
vianant, realitzant treballs d’aprenentatge en la via pública. Amb els alumnes de 1er a 3er 
d’ESO , es treballa l’ influènciabilitat i la pressió del grup, introduint-los en la conducció 
segura, se’ls explica les conseqüències de conduir sota l’influencia de begudes alcohòliques i 
estupefaents per a que sàpiguen la responsabilitat que comporta la conducció de vehicles a 
motor i coneguin les conseqüències derivades dels seus comportaments com a usuaris de les 
vies, sigui com a vianants o com a conductors.  
 
Per finalitzar les jornades, es va fer una sortida en bicicleta pels carrers de Sant Joan de 
Vilatorrada, acompanyats per agents de la Policia Local, que sobre el terreny resolien dubtes 
sobre seguretat i circulació, així com de l’ús del casc i dels sistemes d’enllumenat i visibilitat, 
la seguretat activa i la passiva. 
 
S’han impartit xerrades en els següents centres educatius de la població:  
 
Escola Ametllers: P3,P4,P5 (2 línies), de 1r a 6è (2 línies), uns 450 nens.  
 
CEIP Joncadella: 3r,4t, 5è i 6è (2 línies), uns 200 nens. 
 
IES Quercus: 1r a 3r ESO, (4línies), uns 300 joves.  Un total de 950 nens i joves 
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5.7  Altres serveis de Policia de Trànsit. 

SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL 

 
S’han fet 50 expedients i propostes de senyalització excepcional per actes a la via 
pública en els que la circulació i estacionament de vehicles va quedar afectats, com 
per exemple les festes majors, infantil, curses, rues de carnestoltes, cavalcada de 
reis, etc.. 

PETICIONS DE SENYALITZACIÓ PER ACTES A  LA VIA PÚBLICA  2014 

S’han rebut 32 peticions de senyalització excepcional per diferents actes en la via pública, on 

es sol·licita que es talli trams de carrers, es prohibeixi l’estacionament, etc... 

Relació:  

1. A cent cap als cents 

2. Cross Escolar 

3. Tirada de Bitllets catalanes 
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4. Aplec de la Sardana 

5. Rua d’ascens futbol atlètic Vilatorrada 

6. Agility clínica veterinària Feres 

7. 10è aniversari El Xiulet 

8. Flors al Carrer 

9. AVP C/ Tarragona,14 

10. Bus llar d’infants Barrufets 

11. Mulla’t els peus 

12. Sardinada C/Riu 

13. 25è aniversari Clàssics Motor Club Bages 

14. Obres ampliació del cementeri i voltants del Mas de Sant Joan 

15. Torneig de futbol elit 

16. Acta compromís ciutadà 

17. Arrossada C/Riu 

18. Presentació equips FC Joanenc 

19. Festa del soci Penya Blaugrana 

20. OVP C/ Santuari de Núria,27 

21. OVP C/ Santuari de Núria,27 

22. OVP Firaires i xurreria octubre 14 

23. OVP C/Santuari de Núria,8 

24. Nit del Terror 

25. OVP C/ Santuari de Núria,24,26 

26. Pintada missatges contra violència de gènere 

27. Cros Escolar Comercial 

28. Concert Nadales (escola de Música)  

29. Mercat (24 i 31 de desembre) 

30. OVP C/ Pins,2 

31. Pessebre Vivent. 

32. Reserves estacionament Autocars Gent Gran 

33. El pessebre vivent 

34. Cavalcada de reis 

35. Carnestoltes 

36. Tres Toms 

37. Caramelles 

38. Actes festa major infantil 

39. Actes festa major gran 

40. Actes festa major sector Nord 

41. Actes festa Major Costarrodona 

42. Actes festa Major  Sector Llobet 

43. Actes fira Embarrats 

44. Actes Fira DISCAT 

45. Actes festa Hallowen  

46. Actes caminades populars 

47. Cursa de la Penya Blaugrana 

48. Les tres hores de resistència BTT 

49. Cursa Ambaso 

50. Cros Escolar 

Un total aproximat d’unes 50 actuacions de senyalització excepcional en la via pública , sense 

comptar les reserves que es realitzen autocars de les excursions escolars de tots els centres 

educatius de la població i les actuacions per problemes  climatològics que creen alerta ,com 

les inundacions, despreniments, etc.. 
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Les obres civils que s’han realitzat, de les quals en alguna s’ha  reforçat la senyalització. 

 

Plànols senyalització excepcional 

 

6.-Policia administrativa 
6.1  Demandes al telèfon d’urgències  

Durant el transcurs de l’any 2014 s’han rebut mitjançant telèfon d’urgències de la Policia Local 
un total de 8950 trucades i de requeriments o bé demandes d’informació presencialment a la 
Comissaria un total de 6950 demandes de servei, tot això sense contar els serveis planificats 
com la vigilància a les entrades i sortides dels centres escolars, vigilàncies a peu per les 
zones comercials de Sant Joan de Vilatorrada, vigilància preventiva els dia de mercat per 
evitar furts i altres incidents, vigilàncies pels Polígons Industrials i rodalies de Sant Joan de 
Vilatorrada a més a més dels controls preventius planificats. Els caps de setmana i festius s’ 
obre i tanca el cementiri municipal, en cas de defunció en què no tinguin nínxol de propietat, 
s’ha de donar un dels d’urgència  si l’ enterrament és en diumenge o festiu,  avisant alhora a 
l’operari de guàrdia de la brigada d’obres, entregant-li els fulls enviats per la funerària amb les 
dades de l’enterrament. Es realitzen comprovacions i esbrinaments sobre la residència de 
ciutadans a requeriment de la persona encarregada del manteniment del padró municipal 
d’habitants. Es realitza la custòdia de claus de tots els edificis municipals.  

 
6.2  Oficina d' objectes perduts  
Enguany s’ha retornat als seus propietaris un total de 38 objectes del total de 123 que s’han 
lliurat a les nostres dependències. 
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Taula d’objectes perduts per mesos 

MES TOTAL LLIURATS NO LLIURATS 

GENER 8 1 7 
FEBRER 6 0 6 
MARÇ 13 4 9 
ABRIL 6 2 4 
MAIG 11 3 8 
JUNY 42 24 18 

JULIOL 12 1 11 
AGOST 6 0 6 

SETEMBRE 2 0 2 
OCTUBRE 9 1 8 

NOVEMBRE 1 0 1 
DESEMBRE 7 3 4 

TOTAL 123 38 85 

 

6.3  Altres serveis de policia administrativa  
Citacions Policia Nacional  15 

Citacions Judicials 21 

QUALITIEASY (Comunicats anomalies)  284 

Control del mercat setmanal 50 

Control de firaires i artesans, venta ambulant 7 

Autoritzacions menors per viatjar a l’estranger   52 

  

 
7.- Patrona Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada 
 
El dia 11 de novembre de 2013, van celebrar-se els actes de la 9ena Festa Patronímica de la 
Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada. En aquesta ocasió l’acte és va celebrar al Centre 
Cívic Rosa Maria Penya Arnau de Sant Martí de Torruella.  Van assistir-hi representants de 
les Policies Locals de la comarca del Bages, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, els 
Bombers, els Agents Rurals i voluntaris de Protecció Civil. L’acte va ser presidit per l’alcalde 
de Sant Joan de Vilatorrada, Gil Ariso, el regidor de Seguretat Ciutadana, Agustí Roy i el 
Caporal-cap de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada, Josep Palacios. Van participar-hi 
com a ponents el  Sr. Fruitós Richarte i Travesset, Magistrat Suplent de l'Audiència de 
Barcelona en les especialitats de Civil, Penal i Penitenciari i President de l’Associació de la 
Judicatura Eventual Catalana (AJUDICAT), el Sr. Sergi Pla Simón, Comissari en Cap de la 
Regió Policial Central de Mossos d’Esquadra, la Sra. Begonya Curto Ferré, Subdirectora 
General de Coordinació de Policia de Catalunya. Aprofitant la polivalència del lloc en què ens 
trobàvem, va fer-se una exposició de gorres i distintius policials d’arreu del mon, propietat del 
Sr. Antonio Cuello, que va posar a la nostra disposició per aquest dia.  
Posteriorment es van entregar distincions i reconeixements a membres de la Policia Local, 
Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, SEM-061, Bombers, personal de la Brigada d’Obres i 
Serveis de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, que han destacat a l’any 2014 per les 
seves actuacions. També es va reconèixer i felicitar a Felicitació al senyor Jordi Casas Sierra, 
per la seva col·laboració en la resolució de la detenció de dues persones implicades en un 
delicte de robatori amb força en un domicili i al Sr. Mariano Caja Mateo, per la seva 
intervenció el passat dia 21 de gener de 2014, en el rescat d’una persona que va caure al 
Canal, la seva ràpida actuació va permetre salvar-li la vida. Com a cloenda de l’acte es va fer 
el lliurament dels trofeus del Torneig tir i un aperitiu per a tots els assistents. 
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