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Salutació del Regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat
Benvolguts veïns i veïnes,
La seguretat és un valor bàsic i fonamental per a la bona convivència i la qualitat de
vida dels nostres ciutadans. Que la percepció dels veïns i veïnes de Sant Joan de
Vilatorrada sigui la d'un poble segur és un repte que s'ha de treballar dia rere dia. I en
aquesta important tasca hi té un paper fonamental la Policia Local.
La Policia Local és l’encarregada de dotar la nostra vila d'un nivell òptim pel que fa a la
seguretat pública i, amb certesa puc afirmar, que la feina que duu a terme és exemplar i
que aquest objectiu l'assoleix de forma notable. A Sant Joan de Vilatorrada, doncs, tenim
la sort de comptar amb un cos policial format per veritables professionals de la seguretat. I
cal confiar en la seva dedicació i experiència per a la protecció de les nostres propietats i la
garantia de la nostra seguretat personal.
La tasca de la Policia també passa per ajudar les persones que ho requereixen i ordenar
la vida pública del nostre poble. I és que els agents són qui donen resposta moltes vegades
a necessitats de veïns i veïnes que van més enllà del control i la seguretat.
En la present memòria es resumeixen les accions, activitats i serveis que ha realitzat el cos
durant el darrer any 2016 i, alhora, és una demostració de la multiplicitat de tasques que
els agents municipals assumeixen en l'exercici de les seves funcions.
Finalment, vull fer un reconeixement a tot l'equip de la Policia Local de Sant Joan de
Vilatorrada pel seu eficient i professional treball. Gràcies, en nom de tots els santjoanencs
i santjoanenques, per posar el vostre esforç i rigor al servei de Sant Joan de Vilatorrada.

Jordi Gesé Pulido
Regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat
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Presentació del Caporal en Cap de la Policia Local de Sant Joan de
Vilatorrada
Es per mi un orgull un any més com responsable del departament de policia local, presentar
la memòria anual 2016.
L’any 2016 ha estat un any amb uns resultats molt positius, ja que un any més s’ha
aconseguit millorar les dades de seguretat pública del municipi, la Junta Local de Seguretat
així ho va corroborar, menys fets delictius, menys lesivitat en accidents de trànsit i més
resolució respecte als resultats de l’any 2015.
Aquets resultats corroboren una vegada més la bona línia de treball i la aposta realitzada fa
uns anys pel model de policia de proximitat.
Es duu una línia de treball basada en la proximitat i col·laboració amb la ciutadania, les
entitats, associacions, comerç, industria i el treball transversal de col·laboració amb la resta
de departaments de l’Ajuntament i altres administracions.
Aquesta línia de treball ha comportat una especialització de tot l’equip de funcionaris del
departament de policia local, els quals s’han format com policies integrals amb
coneixements generals en totes les matèries de seguretat i prevenció i en mediació i
resolució de conflictes.
S’han creat equips de treballs dedicats a la prevenció, el seguiment i la resolució de
conflictes privats i veïnals de convivència, s’han visitat els comerços i les empreses, s’han
realitzats plans operatius de seguretat per evitar fets delictius, s’han treballat les dades
obtingudes diàriament i s’han analitzat i tractat adaptant els serveis planificats al seguiment i
resolució dels conflictes i la prevenció de la delinqüència.
Referent al trànsit, s’ha continuat amb el treball realitzat anualment, apostant per la
prevenció i la mobilitat segura, fent campanyes i controls preventius de trànsit, els quals
donen uns resultats excel·lents, ja que s’aconsegueix treure de la circulació a conductors
potencialment perillosos i denunciar les imprudències i actes incívics detectats, aconseguint
una millor seguretat i convivència al municipi.
Es contínua treballant amb els nens/es i joves de tots els centres educatius per la mobilitat
segura, amb l’objectiu de millorar la seguretat al promoure amb la prevenció de canvis de
conductes que afavoreixen a la mobilitat segura.
Aquest ha estat un any on el terrorisme gihadista ha fet que tinguem de canviar aspectes de
la seguretat personal dels agents de policia, adoptant mesures de seguretat i autoprotecció
més elevades.
S’han realitzat cursos sobre terrorisme gihadista amb Mossos d’Esquadra i el cos Nacional
de Policia, col·laborant en la prevenció i detecció de possibles terroristes.
S’han fet cursos amb la unitat ARRO del cos de Mossos d’Esquadra, on els agents s’han
perfeccionat els protocols de controls preventius, arrest i control de delinqüents.
No s’ha d’oblidar que la policia local pertany a les Forces i Cossos de Seguretat i té com
missió principal protegir el lliure exercici dels drets i llibertats, i garantir la seguretat
ciutadana.
Les funcions de les Policies Locals s’estableixen a la Llei Orgànica 2/86 de Forces i Cossos
de Seguretat i la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya.
Per a què el seu compliment sigui integral, eficient i percebut pel ciutadà, la policia local de
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Sant Joan de Vilatorrada es coordinada amb altres serveis, per aconseguir millorar la
qualitat de vida dels habitants i visitants d'aquest municipi .
S’ha fet un treball transversal amb la resta de departaments de l’Ajuntament, col·laborant
activament amb aquest, un exemple es la col·laboració permanent amb serveis socials,
cultura, festes, ensenyament, etc.
Durant el mes de setembre de 2016, la policia local ha iniciat els serveis de policia a la
població de Callús, al entrar en vigor el conveni de col·laboració entre els dos Ajuntaments.
S’han iniciat serveis molt concrets i determinats en la població, així com rondes de vigilància
pel municipi, participant conjuntament amb el cos de Mossos d’Esquadra en la seguretat del
municipi.
De cara al any que s’inicia, desitjar que els nous objectius a assolir durant l’any 2017, es
puguin portar a terme satisfactòriament i que les dades de seguretat es puguin mantenir o
millorar
La ciutadania cada vegada confia mes en la seva policia local, ja que es dona una resposta
optima a les seves demandes, tot així no podem obviar que s’ha de continuar fent un esforç
en la modernització i gestió dels recursos del departament de policia local.
Vull donar les gràcies als veïns i les entitats del poble per la seva col·laboració i estima, la
qual contribueix activament a millorar les relacions i la qualitat de vida d’aquest municipi.
Continuem treballant per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i en nom de tots els
components del departament els desitgem salut i prosperitat.
A continuació detallo els serveis que s’han realitzat durant l’any, els quals són el reflex del
treball diari que realitza aquest departament de policia local, el qual està format per un gran
grup humà d’homes i dones que treballa per donar un bon servei al ciutadà, treballa tot l’any
les 24 hores del dia, en equip i amb uns valors molt profunds que fan a aquest equip, un
gran equip de treball al servei de tots.

Cordialment,

El Caporal en Cap de la Policia Local

José Sebastián Palacios Torres
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Dades generals del municipi

 Sant Joan de Vilatorrada pertany a la comarca del Bages.
 L’altitud del nucli urbà és de 277 metres.
 A l’any 2016 som 10.759 habitants, dels quals 5383 són homes i 5385 són dones.
 La densitat de la població és de 655,2 habitants / km2.
 L’extensió és de 16,4 km2.
 La mitjana anual d’aturats de l’any 2016 és de 604,6 persones, de les quals 260, 8
són homes i 343,8 són dones.
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Nacionalitat dels habitants
Nacionalitat

Dona

%

Home

%

Total

Espanyola

4.975

50,0

4.970

50,0

9.945

Estrangera

410

49,8

413

50,2

823

5.385

50,0

5.383

50,0

10.768

Total

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT a data d’1 de gener de 2015.

Nacionalitat Total
% població % població total
habitants
estrangera
Ucraïna
259
31,5%
2,4%
Marroc

237

28,8%

2,2%

Romania

173

21,0%

1’6%

Xina

16

1,9%

0’1%

Argentina

13

1,6%

0’1%

Total

698

84,8%

6’5%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa HERMES

Parc mòbil de vehicles de la població
El parc mòbil de vehicles del municipi de Sant Joan de Vilatorrada és de 7989 vehicles dels
quals 5467 són turismes, 1256 vehicles industrials, 901 motocicletes i ciclomotors i 365
d’altres tipus de vehicles.
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Recursos humans
La plantilla del Departament de la policia local està integrada per 15 funcionaris de policia
local i 1 funcionaria administrativa. La mitja d’edat es de 49 anys

CATEGORIA

CAPORAL-CAP

CAPORALS

AGENTS

HOMES
DONES

1
0

1
1

10
2

ADMINISTRA
TIU/VA
0
1
1

TOTAL
12
4
16

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

BICICLETA ELÈCTRICA

LOGOTIPADA
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Mitjans Tècnics


6 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



Dispositiu TASER X26P (pistola elèctrica)



16 armilles antibales i antitall d’ús personal per a cada agent.



4 armilles antibales de dotació als vehicles policials.

Comunicacions:


3 Emissores de la xarxa Rescat



6 emissores portàtils de la xarxa Rescat



1 telèfon mòbil.



1 Smartphone.



1 Emissora ADF



1 Emissora lima



1 Fax



1 Repetidor de la senyal de telecomunicacions.

Material Operatiu


2 etilòmetres digitals marca DRAGÜER 6510. (1 cedit pel Servei Català de Trànsit).



1 etilòmetre evidencial marca DRAGÜER model 7110.



1 sonòmetre marca CESBA model SC-20E.



1 sonòmetre marca RION model NL-31 (cedit per la Diputació de Barcelona).



1 lector de microxip identificador d’animals marca AVID POWER TRACKER V.



Llaç de seguretat recollida gossos



1 càmera fotogràfica digital marca SONY CYBER-SHOT.



1 càmera fotogràfica
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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 més les corresponents fundes.



1 manta de senyalització lluminosa.



1 reductor de velocitat plegable pels controls.



20 cons tetràpodes.



2 paranys de motocicleta.



2 paranys de roda d’immobilització de vehicles.



8 llums d’ abalisament.



4 cascs d’inspecció d’obres.



1 farmaciola amb material per reanimació cardiopulmonar.



1 desfibril·lador extern automàtic DEA.



1 prismàtics.



1 manta antiincendis.



Utillatge de precinte.



1 podòmetre de rodeta per prendre mides en accidents de trànsit.



Cinta de abalisament policia local.



2 martells trencavidres i talla cinturons.



1 llum prioritari blau vehicle no logotipat.

Material informàtic i d’oficina.


4 ordinadors, connectats al NIP (nucli d’informació policial).



Programari gestió policial DRAG (Dispositiu de Recursos per Agents).



5 ordinadors amb connexió a internet.



1 impressora/escàner /fotocopiadora.



2 impressores.



Projector amb pissarra electrònica sala CECOPAL.

10
POLICIA LOCAL SANT JOAN DE VILATORRADA

Policia de Seguretat Ciutadana
Serveis relacionats amb la Seguretat Ciutadana:
La policia local, té com a missió principal protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i
garantir la seguretat ciutadana.

Actes d’intervenció per garantir la seguretat ciutadana llei 4/2015:
-

Actes d’intervenció temporal d’armes i objectes: ........................................................... 11
Actes de denuncia deslliurament bens via pública: ......................................................... 1
Actes denuncies per manca de respecte i consideració als agents de policia: ................ 4
Actes denuncia per ocupació d’immobles públics fora horari públic: ............................... 2
Actes denuncia per consum i tinença d’estupefaents en llocs públics: .......................... 39

Actes i diligències relacionades amb fets delictius:
-

Actes de comprovació de fets: ........................................................................................ 5
Actes de manifestació voluntària testimonis: ................................................................. 11
Actes de notificació citació judicial: ................................................................................. 3
Actes de citació policial: .................................................................................................. 4
Denuncies de danys:..................................................................................................... 14
Denuncia de robatoris amb Força: .................................................................................. 3
Denuncies de delicte lleu d’estafa ................................................................................... 2
Denuncies de furt/sostracció: ........................................................................................ 41
Denuncia de pèrdua de documentació/objectes: ........................................................... 38
Detencions per ordre judicial: .......................................................................................... 1
Diligències informatives derivades a Mossos d’Esquadra: .............................................. 2
Diligències informatives a prevenció comissaria: ............................................................ 1
Diligències de recuperació d’objectes sostrets: ............................................................... 3
Diligències d’esbrinament de domicili: ............................................................................. 1
Informes FIP: ............................................................................................................. 143
Minutes policials amb detinguts:...................................................................................... 4
Minutes policials sense detinguts: ................................................................................. 25
Minutes policials informatives al jutjat:............................................................................. 8

Dispositius especial de vigilància i protecció:
Es realitzen dispositius especial de prevenció i seguretat en esdeveniments públics de
caràcter lúdic i festiu, cultural, esportiu, etc.., com els que a continuació es detallen:
-

Cavalcada de Reis
Rua Carnestoltes
Rua dels Tres Toms
Cros Escolar Municipal
XV Nocturna Clàssic Ralli
II Concurs de Música Jove
Flors al carrer
Festa Major Infantil
Festa Major Jove
Festa Major
Festa Major Barri Sector Nord
Festa Major Barri Costa Rodona
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-

Festa Major Barri Sector Llobet
Sardinada popular
Arrossada popular
Caramelles
Aplec de Joncadella
Aplec Sardanista
La Passió
Fira d’Abril
Sant Jordi
Festa de la Primavera
Jornades Internacionals Folklòriques
Festa de la tardor ABIC
Homenatge a Lluis Companys
La nit del Terror
La Nit de Haloween
Castanyada
Fira dels Embarrats
Cros Escolar Comarcal

Policia de Trànsit i Seguretat Viària
Serveis relacionats amb la Seguretat Viària (Trànsit):
-

Acta de retirada de vehicle de la via: ............................................................................... 3
Vehicles retirats en grua de la via pública: .................................................................... 21
Acta denuncia conducció sota efectes drogues: .............................................................. 1
Proves realitzades en controls alcoholèmies: .............................................................. 564
Denuncies administratives per conducció sota els efectes de l’alcohol: ........................ 18
Denuncies penals per conducció sota efectes de l’alcohol: ............................................. 6
Denuncies administratives per Incompliment Ordenança Municipal Zona Blava: ........ 221
Denuncies administratives al Reglament Genera Circulació: ...................................... 377
Denuncies administratives al Servei Català de Trànsit: ................................................. 19
Delictes contra la seguretat del trànsit:............................................................................ 7
Actes immobilització del vehicle: ................................................................................... 17
Actes de denuncia per danys a vehicles per imprudència lleu: ........................................ 2
Diligències per accident de trànsit: ................................................................................ 23
Controls preventius campanyes coordinades amb SCT: ............................................... 10
Dispositius especials de trànsit per actes via pública: ................................................... 53
Xarrades seguretat vial en centres educatius: .............................................................. 34
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Resum general denúncies trànsit 2016
TIPUS
GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOT
DENÚNCIA/MESOS
ZONA
BLAVA
9
31
22
17
55 8
4
0
5
6
4
4
165
ANUL.LADES
ZONA
BLAVA
1
13
7
6
18 2
3
0
2
3
0
1
56
TRAMITADES
ORGT

34

34

21

38

46

24

19

13

29

19

18

19

314

ORGT ABONADES
5
PL I AJUNTAMENT

5

1

5

10

8

4

4

4

2

9

6

63

SCT

6

0

0

1

1

2

1

4

1

1

0

2

19

55

83

51

67

130 44

31

21

41

31

31

32

617

TOTAL
MESOS
140
120
100
80
60
40
20
0

PER

130
83
55

67

51

44

31

41

31

21

31 32

Comparativa denúncies trànsit 2013-2014-2015-2016
ANYS/MESOS GEN

FEB MAR

ABR

MAI

JUN JUL AGO SET OCT NOV DES TOT

2013

292

246

168

167

147

142

34

21

64

137

94

77

1589

2014

104

96

114

101

139

70

29

36

47

64

58

68

926

2015

57

83

40

34

48

49

34

19

49

94

48

61

616

2016

55

83

51

67

130

44

31

21

41

31

31

32

617
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Classificació de les denuncies O.M. Circulació:
-

Denuncies zona blava: ..............................................................................221 denuncies
Denuncies Lleus: ......................................................................................157 denuncies
Denuncies Greus: .....................................................................................128 denuncies
Denuncies Molt Greus: ................................................................................29 denuncies

D’aquestes denuncies, 59 han estat dinàmiques i la resta estàtiques, s’han retirat 217 punts.

Vehicles retirats en grua
Diürn
Turismes, motos i tot terrenys
Furgonetes

12
1

Ordinaris
Nocturn Festiu Diürn

Fallits
Nocturn Festius

2
0

3
0

1
0

6
0

1
0

Vehicles en es estat d’abandonament
La principal funció que desenvolupa aquest servei és la detecció i gestió dels vehicles a
motor, presumptament abandonats a les vies i espais públics de la població. Aquesta gestió
de residus urbans es necessària atès que en alguns casos els propietaris de turismes,
motos, furgons etc. els deixen abandonats, al final de la seva vida útil, als carrers i espais de
la població, disminuint la disponibilitat de places d'estacionament en superfície i afectant
negativament la imatge de l'entorn públic.
La relació dels expedients tramitats durant l'any 2016, és la següent:
S’han obert 14 expedients a vehicles en situació d’abandonament, 10 han estat retirats pels
seus propietaris, 4 han estat cedits pels propietaris per al seu posterior desballestament .
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Alcoholèmies i tests de droga en conducció (prevenció d’accidents)
Durant l’any 2016 s’han controlat un total de 564 vehicles en controls preventius periòdics de
consum d’alcohol i estupefaents. S’han denunciat administrativament per superar la taxa
permesa a 18 conductors, i s’han instruït diligències per delicte contra la seguretat viària per
conduir amb taxa superior a 0,60 mg/l en aire espirat a 6 conductors.

Drogotest, detecció d’estupefaents:
L’any 2016 s’ha denunciat administrativament al conductor d’un vehicle per conduir amb
presència de droga a l’organisme, en aquest cas, el positiu va ser per THC.

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 2016, seguint les Directrius genèriques
a les policies locals de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, Durant l’ any 2016
s’han realitzat les següents campanyes coordinades de control i vigilància del trànsit:
Campanya coordinada d’àmbit territorial català en que es va controlar la conducció sota els
efectes de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents.
Campanya coordinada d’àmbit territorial català en que es va controlar l’ús del casc.
Campanya d’abast territorial català orientada a l’ús dels dispositius de seguretat passiva.
Campanya coordinada sobre distraccions al volant i l’incompliment de les obligacions
indicades per un semàfor d’àmbit territorial català.

Dades:
La policia local ha realitzat 65 serveis relacionats amb incidents de trànsit, dels quals 42 han
estat serveis d’assistència i informació, 23 han estat per accidents amb ferits.

Accidentalitat i lesivitat
-

Accidents de circulació: ................................................................................................. 23

Accidents per mesos:
-

Gener: ............................................................................................................................. 2
Febrer: ............................................................................................................................ 3
Març: ............................................................................................................................... 2
Abril: ............................................................................................................................... 1
Maig: ............................................................................................................................... 1
Juny: ............................................................................................................................... 0
Juliol:............................................................................................................................... 1
Agost:.............................................................................................................................. 3
Setembre: ....................................................................................................................... 3
Octubre: .......................................................................................................................... 3
Novembre: ...................................................................................................................... 2
Desembre: ...................................................................................................................... 1
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Gràfic:
3,5
3
2,5
2
ACCIDENTS
1,5
1
0,5
0
GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES

Tipologia accident:
-

Envestida Lateral: ........................................................................................................... 5
Col·lisió frontal: ............................................................................................................... 1
Xoc element fixe: ............................................................................................................ 6
Encalç: ............................................................................................................................ 3
Raspat: ........................................................................................................................... 1
Múltiple: .......................................................................................................................... 1
Atropellament: ................................................................................................................. 5
5

5

ENVESTIDA LATERAL
COL·LISIÓ FRONTAL
XOC

1

1

ENCALÇ
RASPAT

1

MÚLTIPLE
3

ATROPELLAMENT
6

Lesivitat:
-

Ferits Lleus: .................................................................................................................... 8
Ferits Menys Greus: ........................................................................................................ 1
Ferits Greus: ................................................................................................................... 0
Ferits Molt Greus:............................................................................................................ 1
Morts: .............................................................................................................................. 0

Campanyes Preventives realitzades:
-

Controls preventius d’alcoholèmia i drogues: ................................................................ 20
Controls preventius de seguretat passiva ,Cinturons de seguretat i SRI: ...................... 10
Controls preventius de distraccions conducció (telèfon mòbil, altres): ........................... 10
Controls preventius de velocitat (radar informatiu): ......................................................... 4
Controls preventius de documentació vehicles, (ITV, assegurança, etc..): .................... 10
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Altres serveis de Policia de Trànsit
S’han obert 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..
Dispositius especials de trànsit per activitats lúdic-esportives a via pública
Relació d’actes


































Acompanyament Fumera a les escoles
Cavalcada de Reis
Concentració de vehicles clàssics
Ral·li de vehicles clàssics
Rua Carnestoltes
Rua dels Tres Toms
Cursa urbana Nocturna 10 km, Penya Barcelonista
Festa Major Infantil
Festa Major Jove
Festa Major
Festa Major Barri Sector Nord
Festa Major Barri Costa Rodona
Festa Major Barri Sector Llobet
Caramelles
Rua de Gegants
Aplec de Joncadella
Corriolada VEC
Cros escolar
Aplec Sardanista
La Passió
Fira d’Abril
Sant Jordi
Festa de la Primavera
Jornades Internacionals Folklòriques
Festa de la tardor ABIC
Homenatge a Lluis Companys
La nit del Terror
La Nit de Halloween
Castanyada
Fira dels Embarrats
Fira DISCAT
Cros Comarcal
Mercat de Nadal i Pessebre vivent

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 inundacions, despreniments, etc.. Les obres civils que s’han realitzat, de les
quals en alguna s’ha reforçat la senyalització.
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Educació vial per la mobilitat segura
La policia local de Sant Joan de Vilatorrada, té en l'educació per a la mobilitat segura una de
les accions més importants en matèria de prevenció. Durant el curs escolar 2015- 2016 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. L’eix principal de treball en l’Educació per a
la Mobilitat Segura als centres educatius de Sant Joan de Vilatorrada és fer arribar als nens,
nenes i joves a l'adquisició d'uns hàbits de comportament que modifiquin i centrin actituds
davant el fenomen social del trànsit, més enllà d'un aprenentatge de normes i senyals de
circulació. Fa prendre consciència del risc i facilita coneixements per a evitar-ho dins un
marc de convivència ordenada, solidària, responsable i de respecte mutu d'acord amb la
societat en la que vivim. Els objectius són aquests:
-

Apropar l'escolar a la realitat quotidiana per aconseguir un coneixement de l'entorn
urbà.

-

Motivar l'escolar per ser un bon usuari de la via pública.

-

Despertar l'interès pels temes relacionats amb el comportament cívic.

-

Desenvolupar hàbits i actituds de bon comportament ciutadà.

-

Valorar la prevenció com a eina eficaç per evitar situacions de risc i per millorar de
l'autoprotecció.

-

Descobrir avantatges en canvis de comportament de risc cap a una mobilitat segura.

-

Mostrar la policia local com a reguladora del trànsit i alhora facilitadora de seguretat.

El programa està adreçat a les etapes educatives d'educació primària i secundària.
Els objectius específics per a cada grup es marquen segons la seva realitat davant el trànsit
i després de detectar les necessitats amb l'ajuda del professorat de l'escola.
L'educació per a una mobilitat segura va encaminada a l'adquisició d'uns hàbits de
comportament que modifiquin i centrin actituds davant el fenomen social del trànsit, més
enllà d'un aprenentatge de normes i senyals de circulació. Fa prendre consciència del risc i
facilita coneixements per a evitar-ho dins un marc de convivència ordenada, solidària,
responsable i de respecte mutu d'acord amb la societat en la que vivim.
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 1r a 6è, 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
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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, (4 línies), un total de 950 nens i joves

Policia de Proximitat i Oficina d’atenció al ciutadà (O.A.C.)
Sala Operativa de Serveis. Registre d’Intervencions.
Durant el transcurs de l’any 2016 s’han rebut mitjançant telèfon d’urgències de la policia
local un total de 6377 requeriments i demandes de servei, informació sobre denúncies,
pagament de sancions, etc....Presencialment a comissaria hi ha un total de 7650 demandes
de servei, informació de tràmits, etc., atenció al ciutadà en general , tot això sense comptar
els serveis planificats com són 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, i 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, es vetlla pel compliment de les
ordenances municipals, com la de via pública, animals de companyia, retirada de vehicles i
tramitació d’expedients vehicles abandonats, etc..
El Departament de policia local treballa amb pràcticament tots els departament de
l’Ajuntament i col·labora amb altres policies i administracions com els jutjats.

Relació de serveis realitzats com Policia de Proximitat i Oficina Atenció al
Ciutadà (OAC):
-

Visites comerços: ........................................................................................................ 280
Visites industries: .......................................................................................................... 53
Visites a Masies del terme municipal:............................................................................ 65
Acta denuncia Ordenança Municipal de Terrasses: ........................................................ 1
Actes de lliurament i recollida objectes perduts: .......................................................... 194
Actes de gesto interna comissaria:................................................................................ 25
Acta inspecció establiment: ............................................................................................. 1
Acta inspecció obres: ...................................................................................................... 1
Acta Inspecció Ocular: .................................................................................................... 1
Actes obertes: ............................................................................................................... 19
Acta denuncia per venta ambulant: ................................................................................. 2
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-

Acta denuncia per venta tabac/alcohol a menors edat: ................................................... 2
Diligencies informatives a la D.G. Salut Pública: ............................................................. 2
Informes O.M. Via pública: .............................................................................................. 2
Informe policial per conflictes veïnals: ............................................................................. 3
Minuta policial per incidència establiment Comercial: ..................................................... 1

Serveis relacionats amb animals de companyia:
-

Acta d’adopció animal de companyia: ............................................................................. 2
Actes denuncia O.M. Animals de Companyia:............................................................... 34
Acta denuncia Gossos perillosos: ................................................................................... 6
Acta recollida /lliurament animal de companyia: ............................................................ 32
Queixes per molèsties gossos (lladrucs i altres): ........................................................... 23

Serveis relacionats amb menors d’edat:
-

Actes d’autorització de menors per viatjar a l’estranger: ............................................. 129
Acta d’entrega de menors als seus pares: ...................................................................... 5
Diligències llei protecció del menor: ................................................................................ 1
Diligències informatives DGIA: ........................................................................................ 1
Actes absentisme escolar: .............................................................................................. 2

Serveis relacionats per queixes veïnals:
Les queixes han estat per molèsties de sorolls en vivenda, via pública, lladruc de gossos,
música alta del veí, joves a la nit etc..
-

Total queixes veïnals: ................................................................................................ 147

Per mesos tenim que:
-

Gener: ............................................................................................................................. 2
Febrer: ............................................................................................................................ 5
Març: ............................................................................................................................... 5
Abril: ............................................................................................................................... 7
Maig: ............................................................................................................................... 5
Juny: ............................................................................................................................. 16
Juliol:............................................................................................................................. 29
Agost:............................................................................................................................ 22
Setembre: ....................................................................................................................... 6
Octubre: .......................................................................................................................... 6
Novembre: ...................................................................................................................... 4
Desembre: ...................................................................................................................... 4

VIDO-Serveis relacionats amb l’atenció a les víctimes de violència de gènere:
S’ha fet el seguiment conjunt amb Mossos d’Esquadra de 8 casos de violència de
gènere, on les víctimes tenien ordres de protecció.
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Col·laboració amb les entitats, comerç i industria:
S’han visitat 280 comerços i 53 empreses de la població. A tots s’és ha facilitat el
servei de DRAC Alert. S’ha intercanviat informació , s’han recollit dades del comerç i
empresa per poder prestar un major i eficaç servei en prevenció de la delinqüència i
augmentar la seguretat del comerç o empresa.

Col·laboració amb altres departaments de l’Ajuntament
Serveis Territorials (obres , serveis i urbanisme)
Es realitzen serveis com inspeccions obres, comerç i industria, informes tècnics
vinculats d’ocupacions de via pública, inspeccions administratives empreses i
comerços, llicències activitats, etc...

Serveis Socials
Es col·labora amb el departament de serveis socials de l’Ajuntament en diferents
àmbits i temàtiques relacionades amb infància i joventut, gent gran, transeünts,
exclusió social, plans d’inclusió social, salut, emigració i integració , etc..
Participem activament en els plans de salut pública municipal, plans de lluita contra la
drogodependència local, plans de lluita contra l’absentisme escolar, plans d’inclusió
social, plans contra de supressió de barreres arquitectòniques, fira DISCAT (fira
professional per persones discapacitades), etc.
Servei de control i custòdia de claus tele-assistència:
La policia local, custòdia un total de 18 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 2016 , ha agut 11altes i tres baixes de moviment registre de claus.
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
d’emergència necessaris i fent una valoració i atenció primària del pacient. El vehicle
patrulla esta dotat d’un aparell desfibril·lador (DEA) i els agents estan preparats i titulats
per l’ús de l’aparell en cas de necessitat. Aquest any 2016 s’ha utilitzat
satisfactòriament en dos ocasions.

Serveis de Secretaria
Es realitzen notificacions urgents, comprovacions de padró d’habitants, informes
activitats, etc.
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Serveis a les persones
Es col·labora amb tots els actes públics que realitzen les entitats, col·laborant en els
plans d’emergència i seguretat, actes lúdics, festius, culturals, esportius i polítics.

Serveis medi ambient
Es realitza el control i la vigilància del medi ambient , controlant els abocaments
incontrolats, la fauna, rius , boscos i món rural, les masies, etc.
Control de les deixalles i voluminosos en zona urbana.
Gestió dels vehicles abandonats en la via pública, residus sòlits i gestió d’aquests.
Control dels animals de companyia, xip, cens, estat dels animals, infraccions dels
titulars, animals extraviats o abandonats, etc.
Caldria fer incís amb la detecció de les fuites de salmorra, en tots els casos, la
actuació immediata de la nostra policia local, a permès minimitzar els danys al medi
natural.

Policia administrativa
Oficina d' objectes perduts:
Enguany s’ha retornat als seus propietaris un total de 49 objectes del total de 87 que s’han
lliurat a les nostres dependències. S’han realitzat 194 actes d’objectes entre pèrdua, furt i
recuperació d’objectes.
Altres serveis de policia administrativa:
Citacions Policia Nacional

15

Citacions Judicials

21

QUALITIEASY (Comunicats anomalies)

294
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Control del mercat setmanal

50

Control de firaires i artesans, venta ambulant

7

CECAT, avisos i incidències meteorològiques
Durant tot l’any s’han portat a terme el control dels avisos rebuts pel Centre de Coordinació
Operativa de Catalunya (CECAT), alertant sobre la climatologia adversa , plans de prevenció
i protecció del municipi, avisos de l’elevació del cabdal del riu Cardener, avisos dels plans
NEUCAT, etc...

Junta Local de Seguretat
En data 11de novembre de 2016, 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 per l’alcalde, Sr. Gil Ariso, i com vocals van assistir el Sr. Eduard Freixedes,
Director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, Sr. Joan Badia, Alcalde de Callús,
Sr. Jordi Gesé, regidor de Seguretat ciutadana i Mobilitat, Sr. Eduard Cuenca, Inspector de
l’ABP Bages de la Regió Policial Central de Mossos d’Esquadra, Sr. Enric Geronim,
Inspector de Mossos d’Esquadra sots cap ABP Bages, Sr. Francisco Soto, Capitán Jefe de
la Compañia de la Guardia Civil de Manresa, Sr. Ignacio Cabello, Teniente Compañia de la
Guardia Civil de Manresa, Sr. José Sebastián Palacios, Cap de la policia local.
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, la
coordinació policial entre els cossos assistents a la junta local i es va valorar la prestació de
servei de policia local a Callús.
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Patronímica Policia Local
Amb motiu de la festivitat de la patrona de la policia local, el passat dia 4 de novembre a les
12h. a la Sala de Plens de l’Ajuntament, es va celebrar l’acte central, el qual va consistir en:
-

Formació i revista de la plantilla de la policia local per part de l’alcalde

-

Ponència sobre la Seguretat Vial, des de diferents perspectives, amb la col·laboració
de Sr. Avelí García Sala, Sotsinspector Cap de l’Àrea Regional de Trànsit Central,
Sr. Carles Muñoz Tobias, Sergent de la policia local de Manresa, Sra. Maria
Encarnación Mayán Santos, Fiscal d’enllaç de Seguretat Vial i Il·lma. Sra. Laura
Vilagrà Pons, Delegada territorial del Govern de la Generalitat de la Catalunya
Central.

-

Lliurament de felicitacions, agraïments i reconeixements.

-

Lliurament de trofeus dels campionats de Tir policial i futbol

-

Refrigeri
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Resum de fotografies any 2016
MEDI AMBIENT
Serveis relacionats amb animals

Abocaments en el medi natural i en el nucli urbà

Vehicles abandonats a la via pública
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Resum de fotografies any 2016
POLICIA DE PROXIMITAT

POLICIA ADMINISTRATIVA
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Resum de fotografies any 2016
SEGURETAT CIUTADANA
Intervenció d’armes

Intervenció de substàncies estupefaents
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Resum de fotografies any 2016
POLICIA DE TRÀNSIT
Intervenció en accidents de trànsit
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Resum de fotografies any 2016
VIA PÚBLICA
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS I SERVEIS
POLICIALS A CALLÚS 2016

POLICIA LOCAL DE SANT JOAN DE VILATORRADA
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Introducció i presentació de la memòria de serveis de policia local de Sant
Joan de Vilatorrada a la població de Callús any 2016
El Caporal en Cap de la policia local de Sant Joan de Vilatorrada com autoritat policial de
referencia segons el conveni de col·laboració, per mitja del present i com estipula la
normativa vigent, presento la memòria d’activitats i serveis que s’han realitzat a la població
de Callús durant l’any 2016.
Degut a l’acord de col·laboració entre els municipis de Sant Joan de Vilatorrada i Callús,
signat el 21 de juliol de 2016, la policia local de Sant Joan de Vilatorrada va iniciar els
serveis de policia local a la població de Callús durant el mes de setembre de 2016.
Per poder dur a terme els serveis de policia local a la població de Callús, s’ha realitzat un pla
de treball concret i a mida per la població de Callús, el qual s’ha començat a portar a terme
amb les condicions i els termes establerts en conveni.
Una vegada presentat i aprovat el citat pla de treball, s’ha iniciat el servei de policia local en
la població de Callús seguin el pla presentat , el qual es detalla en les presents memòries de
l’any 2016.
La policia local de Sant Joan de Vilatorrada realitza el servei de policia en la població de
Callús conjuntament amb el cos de Mossos d’Esquadra, els quals són la policia de
referencia de la població de Callús, la policia local col·labora en l’augment de la seguretat i
la prevenció, amb la finalitat de poder garantir una millor qualitat de vida als habitats i veïns
de Callús, col·laborant amb ells com a policia de proximitat en la prevenció i mediació en
conflictes de convivència, donant recolzament a les entitats i associacions de la població,
intentant millorar el benestar dels ciutadans.
Donar les gràcies al consistori municipal i a tots els veïns, associacions, entitats, comerç i
industries, per la gran acollida que em rebut i la col·laboració obtinguda per part de tots,
moltes gràcies a tots, esperant i desitjant que la policia local de Sant Joan de Vilatorrada la
considereu com la vostra policia, per part nostra dir que estem al vostre servei.
A continuació els presento el pla de treball i el resum dels serveis realitzats durant el període
inicial comprés entre els mesos de setembre i desembre de 2016.
Cordialment,
El Caporal en Cap de la Policia Local

José Sebastián Palacios Torres
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PLA DE TREBALL DE LA POLICIA LOCAL DE SANT
JOAN DE VILATORRADA A LA POBLACIÓ DE
CALLÚS

Índex
Introducció al Pla de Treball de la policia local de Sant Joan de Vilatorrada en la població de
Callús.
Dades de la població de Callús
Vies de comunicació
Justificació del pla de treball
Òrgans de govern
Funcions de la policia local de Sant Joan de Vilatorrada a Callús
Pla de treball
Pla de comunicació del servei de la policia local de Sant Joan de Vilatorrada a Callús
Reconeixement del territori
Realització dels serveis de la policia local de Sant Joan de Vilatorrada en la població de
Callús
Àries
Àrea de seguretat ciutadana
Àrea de trànsit, mobilitat i seguretat vial
Àrea de proximitat i medi ambient
Coordinació dels serveis de policia
Serveis planificats
Festes i fires programades
Cavalcada de reis
Carnestoltes
Caramelles
Fira de la primavera
Festa major
Festes de tardor
Primeres accions operatives a realitzar
Exposició de la problemàtica
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Introducció al Pla de Treball de la policia local de Sant Joan de
Vilatorrada en la població de Callús.
Dades de la població de Callús:

CALLÚS
Població 2015
Naixements 2014
Habitatges familiars 2011
Habitatges iniciats 2015
Atur registrat 2015
Població que entén català 2011
Superfície 2015
Participació (Elec. municipals) 2011

2.024
26
894
1
143,4
1.786
12,5
57,2

Vies de comunicació


Carretera C-55, via interurbana de titularitat de la Generalitat de Catalunya.




Carretera C-1410z, travessia, titularitat de la Generalitat de Catalunya.
Carretera BV-3003, via interurbana de titularitat de la Diputació de Barcelona, (Pont
nou de Sant Mateu de Bages-Callús).

Justificació del pla de treball
Aquest pla de treball té com a objectiu fixar les funcions i les actuacions consegüents per al
desplegament de la policia local de Sant Joan de Vilatorrada a Callús segons l’acord fixat en
el conveni signat el passat mes de setembre.

Òrgans de govern
El desplegament de la policia local a Callús compta amb tres òrgans de govern:
 Comissió directiva: formada pels alcaldes de Sant Joan de Vilatorrada i de Callús.
 Autoritat policial: el cap de la policia local de Sant Joan de Vilatorrada.
 Òrgan de coordinació policial: integrat pel cap de la policia local de Sant Joan de
Vilatorrada i el cap de l’ABP Bages del cos de Mossos d’Esquadra o persones que
deleguin.
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Funcions de la policia local de Sant Joan de Vilatorrada a Callús
La policia local de Sant Joan de Vilatorrada no suplirà al cos de Mossos d’Esquadra en la
població de Callús, els quals són la policia de referència del municipi de Callús.
La policia local de Sant Joan de Vilatorrada és un reforç de la policia de referència, els
Mossos d’Esquadra, i durant les hores estipulades pel present conveni de col·laboració hi
exercirà les funcions següents amb les actuacions que es detallen més endavant.
Durant la realització dels serveis previstos en aquest acord, la policia local de Sant Joan de
Vilatorrada realitzarà aquelles funcions pròpies de la policia local recollides a l’article 11 de
la Llei de 16/91 de les Policies Locals:















Protegir les autoritats de la corporació local i vigilar i custodiar els edificis, les
instal·lacions i les dependències d’aquestes corporacions.
Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen
les normes de circulació.
Exercir de policia administrativa, a fi d’assegurar el compliment dels reglaments, de
les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes
municipals, d’acord amb la normativa vigent.
Exercir de policia judicial, auxiliar els jutges, els tribunals i el ministeri fiscal en la
investigació dels delictes i en el descobriment i la detenció dels delinqüents, quan
siguin requerides a fer-ho.
Practicar, per iniciativa pròpia o a requeriment de l’autoritat judicial, del ministeri fiscal
o dels superiors jeràrquics, les primeres diligències de prevenció i de custòdia de
detinguts i la prevenció i la custòdia dels objectes provinents d’un delicte o
relacionats amb l’execució d’aquest, de les quals les actuacions s’han de donar
compte, en els terminis establerts legalment, a l’autoritat judicial o al ministeri fiscal,
d’acord amb la normativa vigent.
Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió
d’actes delictuosos. Es comunicaran les actuacions dutes a terme a les forces o els
cossos de seguretat competents.
Col·laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l’Estat i amb la Policia
Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l’ordre en
grans concentracions humanes quan siguin requerides a fer-ho.
Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides a fer-ho.
Vigilar els espais públics.
Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d’acord
amb el que disposen les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.
Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de
protecció de l’entorn.
Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.
Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d’acord amb la legislació vigent,
els sigui encomanada.

Pla de treball
D’acord amb el conveni, la policia local de Sant Joan de Vilatorrada tindrà una dedicació a
Callús de 4h setmanals, per les quals l’Ajuntament de Callús pagarà la quantitat estipulada
en l’acord de conveni de col·laboració signat.
Aquestes 4h setmanals no seran fixes, de manera que si una setmana cal fer-ne més, a
causa d’incidències extraordinàries, es compensaran amb les hores de les setmanes
següents. La concreció i el seguiment de l’horari i la distribució de les hores el proposarà el
Cap de la policia local de Sant Joan de Vilatorrada o persona que delegui.
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Tenint en compte el punt anterior i d’acord amb les funcions assenyalades, la policia local
establirà un horari setmanal de manera indicativa per tal de cobrir les funcions
assenyalades i donar el servei corresponent d’acord amb la programació de cada moment.
Així mateix, s’assignarà a les funcions esmentades el nombre d’efectius necessaris
(normalment dos) per cobrir el servei.
Per la seva part, l’Ajuntament de Callús facilitarà els suports necessaris a la policia local per
poder desenvolupar de la manera més correcta i adequada les funcions i els serveis que
s’estableixen. Entre altres, un plànol general del terme, un mapa detallat dels carrers, una
relació dels establiments comercials i de les empreses, mapes dels polígons industrials,
llistats de telèfons del consistori, responsables d’entitats, associacions, etc..
L’Ajuntament també posarà a disposició de la policia local els talonaris de butlletes de
denuncies a les ordenances municipals i per als tràmits de denúncia i multa per infraccions
d’aparcament.
Pel que fa a la retirada de vehicles per part de la grua, l’Ajuntament gestionarà amb la
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener el servei de grua i aprovarà les ordenances
pertinents per fer efectiu aquest servei. Així mateix posarà a disposició un local per als
vehicles retirats.
El tema relacionat amb l’accidentalitat de vehicles en les vies urbanes del terme municipal
de Callús, la policia local instruirà els atestats derivats d’accidents de trànsit quant es trobin
realitzant el servei en la població en l’horari establert. Fora d’aquest horari seran atesos con
sempre pel cos de Mossos d’Esquadra.
L’Ajuntament de Callús farà les revisions del conveni que té en vigor amb el Servei Català
de Trànsit i realitzarà els canvis que es tinguin de fer amb motiu de la col·laboració activa de
la policia local de Sant Joan de Vilatorrada com policia de trànsit en el terme municipal.
L’Ajuntament de Callús facilitarà un local en les dependències de l’Ajuntament per poder-lo
fer servir si cal pels agents de la policia local
Les incidències no previstes en aquest pla de treball s’aniran resolent d’acord entre
l’Ajuntament de Callús i la policia local, i s’afegiran a aquest document per deixar-ne
constància de cara al futur.

Pla de comunicació del servei de la Policia Local de Sant Joan de
Vilatorrada a Callús
Per posar en marxa el servei de policia local a Callús, es proposa el següent pla de
comunicació, amb l’objectiu de fer arribar un missatge a tota la població de Callús. En totes
les reunions caldrà deixar ben clars els següents missatges:
 La policia de referència del poble de Callús, es el cos de Mossos d’Esquadra, la
policia local de Sant Joan de Vilatorrada no ve a substituir al cos de Mossos
d’Esquadra, ve a donar un reforç i col·laborar amb ells per poder donar un grau més
de seguretat al municipi de Callús.
 Per a incidències, cal avisar al telèfon d’emergències 112
 La policia local de Sant Joan de Vilatorrada disposa del telèfon 93. 876.40.92, per
consultes no urgents derivades d’incidències i la seva adreça es, C/Sant Mateu, 24,
baixos de Sant Joan de Vilatorrada, Bages, (Barcelona), C.P. 08250, on disposa
d’oficina d’atenció al ciutadà (O.A.C.), on es recullen denúncies penals i
administratives.
 També es pot escriure al correu electrònic de la policia local de Sant Joan de
Vilatorrada el qual és: policialocal@santjoanvilatorrada.cat
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Presentació de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada al poble
de Callús
Durant els primers mesos es donarà a conèixer als ciutadans, entitats, comerciants, etc, els
serveis i funcionament de la policia local de Sant Joan de Vilatorrada en Callús, segons
l’acord signat pels dos Ajuntaments i per això es faran les reunions següents:
 Reunió amb botiguers, propietaris d’establiments comercials i empresaris.
 Reunió amb entitats, directores d’escola (Mainada, Joventut i Música) i presidents
AMPA, directora de la residència, president del Casal del Jubilat, etc.
 Reunió per al públic en general.
L’Ajuntament de Callús farà la convocatòria i prepararà la presentació conjuntament amb
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i el departament de la policia local.
L’objectiu d’aquestes reunions és aclarir les funcions de la policia local a Callús i reforçar el
missatge de seguretat ciutadana i proximitat que donen els dos cossos policials com a
policia de Catalunya ( Mossos d’Esquadra i policia local) . Per aquest motiu serà convenient
l’assistència de representants del cos de Mossos d’Esquadra.

Reconeixement del territori
Durant els primers mesos, es realitzaran tasques de reconeixement del territori, es farà una
passejada pel poble i per les colònies i polígons industrials. Amb motiu del mercat, aquestes
tasques es podrien realitzar els dimecres. També es visitarien bars i botigues, residència,
consultori (CAP), escoles i entitats en general. Es farà un reconeixement del món rural del
terme municipal, visitant llocs d’interès públic i masies amb l’objectiu de poder copsar les
possibles problemàtiques existents i preocupacions de la gent del territori, amb la finalitat de
poder fer treballs concrets per poder donar un bon servei.

Realització dels serveis de la policia local de Sant Joan de
Vilatorrada a la població de Callús
Els serveis a realitzar en el municipi de Callús pels agents de la policia local de Sant Joan de
Vilatorrada, seran planificats pel cap del cos amb coordinació amb l’Alcalde de Callús o
persona que delegui.
Amb l’objectiu d’optimitzar recursos i temps per poder atendre correctament les demandes
de serveis, els dividirem per prioritats i àrees.
L’alcalde de Callús o persona que delegui , indicarà al cap de la policia local els serveis
prioritaris que ells creguin que són més urgents de fer, atenent progressivament i per ordre
d’urgència els serveis. Després quedaran registrats internament i s’elaborarà una memòria
anual.

Àrees
Àrea de seguretat ciutadana
Es realitzaran els següents treballs:
 Treballs de prevenció de la delinqüència mitjançant patrullatge preventiu per la
població i el terme municipal.
 Vigilància de recintes , edificis públics, (Ajuntament, piscines municipals,
instal·lacions esportives municipals , etc..)
 Prestarà servei d’ordre públic en festes i actes públics en els que siguem requerits,
festa major, fires, inauguracions, actes esportius, etc..
 Realitzar controls de pas i seguretat ciutadana en coordinació amb els cos de
Mossos d’Esquadra.
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Actuar en serveis planificats per combatre actituds incíviques que provoquin
molèsties o danys a la comunitat.
 Actuar d’ofici en actes delictius fragants.
Es podran realitzar altres serveis que siguin de competència de la policia local.

Àrea de trànsit, mobilitat i seguretat vial
Es realitzaran les següents tasques:









Revisió de tota la senyalització de la població, realitzant propostes de millora o
correcció, amb la finalitat de poder millorar la mobilitat i la seguretat viaria.
Tasques de vigilància, control , ordenació i regulació del trànsit en el nucli urbà.
Serveis especials de trànsit amb motius de rues festives, talls de carrers, etc.
Campanyes programades de civisme i bones costums, corretegin estacionaments
antireglamentaris i conductes prohibides en la conducció per millorar en la seguretat
vial.
Denúncies de conductes incíviques en la conducció, com estacionaments que
incompleixen la normativa.
Controls de vigilància en les entrades i sortides dels centres escolars, protecció
escolar.
Xarrades de conscienciació per la mobilitat segura en els centres escolars i entitats,
amb la finalitat de millorar la mobilitat segura i la seguretat vial del poble.
Atendre possibles incidents del trànsit en l’horari concertat.

Àrea de proximitat i medi ambient
S’adoptaran les mesures següents:
 Col·laborar amb l’Ajuntament en la mediació i resolució de conflictes privats (
problemes de convivència veïnal, familiar, etc..)
 Prestar servei al comerç local i ajudar en tot el que estigui dintre de la nostra
competència, (normativa de consum, productes , transports, la seguretat , etc..).
 Col·laborar amb els serveis socials.
 Realitzar campanyes de sensibilització sobre els animals de companyia, molèsties per
lladrucs, normativa de gossos perillosos, defecacions a la via publica, i altres actes
incívics i molestos que contradiguin la normativa, campanya informativa i coactiva.
 Tramitar expedients de residus sòlids, vehicles abandonats, col·laborant amb
l’Ajuntament per la tramitació dels expedients i gestió d’aquets.

Coordinació dels serveis de policia
Com ja s’ha indicat a l’inici d’aquest pla de treball, la policia local col·laborarà amb el cos de
Mossos d’Esquadra en la seguretat de la població de Callús.
Els dos cossos policials compartiran informació dels serveis realitzats i les novetats dels
incidents que hagin succeït en la població de Callús.
Realitzaran reunions periòdiques de coordinació operativa i proposaran serveis conjunts
com policia de Catalunya.
Com policia de proximitat, es coordinaran les accions i els serveis.
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Serveis planificats
Es prestarà servei de policia en tots els actes que es relacionen i es puguin planificar amb
anterioritat, sempre i quant es disposi dels suficients efectius per poder realitzar-los.

Festes i fires programades:
 Cavalcada de reis
Descripció: La Comissió de Reis és l’encarregada d’organitzar tots els preparatius per a
rebre als Reis Mags d’Orient. Així, cada 5 de gener, tot està a punt per a l’arribada de Ses
Majestats. Petits i grans gaudeixen de la jornada més carregada d’il·lusió de l’any.
A més, la setmana abans de la cavalcada, els més petits també reben al Patge Faruk que és
l’enviat reial per a recollir les cartes per als Reis.
Operativa del servei: Una patrulla col·laborarà en la rua pels carrers de la població,
realitzant tasques de regulació i control de trànsit.

 Carnestoltes
Descripció: A Callús, el Carnestoltes es celebra el dissabte abans de Quaresma. A la tarda
té lloc el carnestoltes infantil amb cercavila i animació pels carrers del poble i ball al Casal
del Poble. Al vespre és el torn del ball de Carnestoltes amb concurs de disfresses i
comparses.
Operativa del servei: Una patrulla col·laborarà en la rua pels carrers de la població,
realitzant tasques de regulació i control de trànsit.

 Caramelles
Descripció: Les Caramelles és una de les festes més importants de l’any per als
callussencs i callussenques. Es celebren per Pasqua i són organitzades per la Comissió dels
Grans de Caramelles i per les Caramelles Petits.
Operativa del servei: Durant dos dies, els i les caramellaires es vesteixen amb la roba
típica catalana (barretina, faixa i set vetes els nois i faldilla de flors i espardenyes les noies) i
fan un recorregut per les masies i cases del poble tot cantant i ballant cançons tradicionals
catalanes. Una d’elles és la Sardana de Callús.

 Fira de la primavera
Descripció: Amb tan sols un any de tradició en aquesta festa, la Fira de Primavera és tot un
èxit. Es celebra el primer diumenge de maig i consisteix en una fira de comerç al carrer, amb
actuacions musicals, degustació de gastronomia local i activitats per als més menuts.
Operativa del servei: Una patrulla col·laborarà en els serveis d’ordre públic i realitzarà
tasques de regulació i control de trànsit.

38
POLICIA LOCAL SANT JOAN DE VILATORRADA

 Festa major
Descripció: La Festa Major de Callús es celebra l’últim cap de setmana del mes de juny. De
divendres a dilluns, es programen actes per a totes les edats. Concerts joves, balls,
havaneres, festes infantils, tirada de bitlles catalanes, baixada d’andròmines i moltes més
activitats per a començar l’estiu ben animats.
Operativa del servei: Una patrulla col·laborarà en els serveis d’ordre públic i realitzarà
tasques de regulació i control de trànsit.

 Festes de tardor
Descripció: Les Festes de Tardor tenen lloc cada any als voltants del 12 d’octubre,
coincidint amb el dia de festa local. Es celebra la trobada de 600, fira d’artesans i comerç al
carrer, música en directe, arrossada popular i un llarg etcètera d’activitats.
Operativa del servei: Una patrulla col·laborarà en els serveis d’ordre públic i realitzarà
tasques de regulació i control de trànsit.
Primeres accions operatives a realitzar
Després de reunions mantingudes amb el consistori de Callús, aquest ha plantejat una sèrie
de problemàtiques urgents a resoldre, les quals han estat analitzades i es posaran en les
ordres de serveis com prioritàries en els primers serveis que es facin.

Exposició de la problemàtica
Problemàtica a resoldre: Ordenació del trànsit i la mobilitat.
Existeix una preocupació del consistori municipal de Callús en la seguretat vial del poble,
manifesten problemes d’incivisme al estacionar incorrectament incomplint les normes i no
respectant el senyal. L’ús dels sistemes de retenció infantil, la cadireta, cinturons de
seguretat, casc, etc.
Accions a realitzar: Àrea de trànsit , mobilitat i seguretat vial





Revisió de tota la senyalització del municipi, ja que s’han detectat irregularitats i
manca de senyalització, senyalització vertical i horitzontal.
Fer un estudi i revisió de la mobilitat per una millor seguretat del trànsit.
Una vegada rectificades les deficiències de senyalització, realitzar una campanya de
sensibilització mitjançant avisos als vehicles estacionats incorrectament , al igual que
als conductors que incompleixen la normativa.
Posteriorment realitzar la vigilància del compliment de les normes i senyalització ,
denunciant als infractors , accions coercitives.

Problemàtica a resoldre: Incivisme i actes vandàlics
Existeix un preocupació per part del consistori municipal en els danys al mobiliari urbà que
realitzen un grup de joves adolescents del pobla durant les nits dels caps de setmana. El
vago de tren del ecorrail es troba afectat pels danys que aquest grup de joves realitzen els
caps de setmana.
Accions a realitzar: Àrea de seguretat ciutadana
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Realitzar accions de vigilància i control d’aquets espais i intentar identificar als autors
dels danys al mobiliari i actuar en conseqüència segons marca la llei i al mateix
temps intentar fer una campanya de conscienciació sobre el civisme i el que
representa pel poble els danys al mobiliari urbà.

Problemàtica a resoldre: Incivisme i actes de propietaris d’animals de companyia, Gossos.
Incivisme per part dels propietaris de gossos, els quals provoquen queixes a l’Ajuntament, ja
que molts d’ells no recullen els excrements, gossos deslligats, lladrucs molestos, etc..
Accions a realitzar: Àrea de proximitat.


Realitzar una campanya informativa a tota la població, per això en primer lloc
l’Ajuntament tindrà que crear una ordenança municipal d’animals de companyia.
Realitzar accions directes per problemes amb persones identificades , els quals fan
cas omís a les indicacions de l’Ajuntament. Aquest es el pla de treball inicial
presentat pel cap de la policia local de Sant Joan de Vilatorrada com autoritat policial
del present acord de col·laboració.

Aquest pla inicial, podrà ser variat per motius d’operativitat o esdeveniments que puguin
sorgir durant l’any.
Totes les variacions o afegits s’anotaran en la memòria de serveis de la policia local a
Callús. Totes les novetats de serveis seran comunicades a la comissió directiva i de
coordinació.
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Treballs realitzats durant l’any 2016
Període comprés entre els mesos de setembre a desembre de 2016
Segons conveni de col·laboració s’han de realitzar unes 16 hores mensuals.

Serveis i treballs realitzats sobre el pla de treball presentat.
Presentació a la població, entitats, comerç i industria de la població.
Conjuntament amb els Alcaldes de les dues poblacions, es va recorre els comerços de la
població i es va fer la presentació a tots els comerciants, industries i entitats del poble.
A la sala de Plens de l’Ajuntament es va realitzar la presentació als veïns de la població, on
se’ls va explicar el pla de treball de la policia local a la població de Callús i la coordinació
amb el cos de Mossos d’Esquadra de l’ABP Bages, per millorar i potencial la seguretat del
municipi. Els veïns assistents van poder formular preguntes i problemàtiques les quals van
ser tractades .
Treballs administratius amb les autoritats municipals per desenvolupar normes, com som les
ordenances municipals de trànsit i animals de companyia, la gestió de residus sòlits
(vehicles abandonats) i la retirada de vehicles de la via (grua), canvi de conveni amb el
Servei Català de Trànsit i Mossos d’Esquadra, etc..
Reorganització del trànsit i la senyalització de la població: S’ha fet un treball de camp sobre
la senyalització de la població i la reordenació del trànsit de vehicles i vianants de la població
conjuntament amb els tècnics dels serveis territorials i regidoria d’urbanisme i obres
l’Ajuntament, la finalitat es la mobilitat segura, millorar la senyalització del poble, fer accions
per reduir la velocitat a les entrades de la població i corregir actituds insolidàries en els
estacionaments incorrectes que generen molèsties i inseguretat.
Vehicles abandonats a la població: S’ha iniciat el treball de detecció i retirada de vehicles en
estat d’abandó de la via pública, s’han fet gestions i treballs de recerca de propietaris i actes
d’obertura d’expedient per la retirada de vehicles, aconseguint retirar de la via pública uns 10
vehicles durant l’any 2016.
S’han iniciat els treballs de proximitat amb la detecció de problemes veïnals i la mediació
d’aquets.
S’està treballant amb la detecció i avís dels propietaris d’animals de companyia i gossos
potencialment perillosos per que regularitzin la documentació amb l’Ajuntament segons
l’ordenança municipal.
S’ha fet la vigilància i la col·laboració per la Festa Major, fires, trobada gegantera, etc.
Es realitza visita i vigilància del mercat els dimecres.
En referència a la seguretat ciutadana, aquesta es treballa conjuntament amb el cos de
Mossos d’Esquadra, els quals són la policia de referència del municipi.
Durant aquests mesos s’han realitzat rondes de vigilància i prevenció per la població, en
diferents hores del dia.
S’ha procedit a la identificació de vehicles i persones, sospitoses de produir robatoris amb
força i danys al mobiliari urbà.
S’ha intervingut en una baralla entre veïns, mediant al respecte i planificant amb
l’Ajuntament varies vies per la mediació i resolució del conflicte.
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S’han fet puntualment treballs de seguretat ciutadana molt concrets amb la finalitat d’evitar
furts a un establiment, identificant als autors dels fets i protegint el comerç local.
S’han identificat a sospitosos de fer danys al mobiliari urbà.
Hores realitzades de vigilància i serveis en la població
Mes de setembre:
08:40 hores
Mes d’octubre:
16:25 hores
Mes de novembre:
16:45 hores
Mes de desembre:
23:20 hores
___________________________
Total hores 2016
65:10 hores
Resumint, l’any 2016 ha estat l’any d’inici i presa de contacte amb la població i les seves
entitats i teixit comercial, el que s’anomena com a coneixement del territori.
Aquests primers mesos de serveis, han servit per iniciar els fonaments de la col·laboració i
coordinació entre les forces de seguretat que actuen al municipi i l’Ajuntament, mesos de
creació per primera vagada d’ordenances municipals, com les de trànsit, animals de
companyia, fiscals, etc... que serviran per portar a terme els plans de seguretat previstos en
el pla de treball inicial, a desenvolupar progressivament, amb la finalitat de millorar la
seguretat del municipi i el benestar dels veïns del poble, fent un poble amb una millor
qualitat de vida.
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