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1.

Presentació del Caporal-cap Policia Local Sant Joan de Vilatorrada.

La memòria de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada, es un resum de dades estadístiques
dels serveis realitzats durant l’any 2015. Un any més , la policia local de Sant Joan de Vilatorrada
ha estat a l’alçada de les circumstàncies i ha pogut donar un servei molt correcte i molt digne al
ciutadà. La Policia Local ha mantingut els índex de delinqüència i accidentalitat en uns nivells
baixos, per sota de la mitja de Catalunya , així es va reflectir en les dades presentades en la
Junta Local de Seguretat de l’any 2015.
El treball professional i constant dels components d’aquest cos policial , acompanyat dels
programes operatius i formatius marcats per la prefectura, han donat el resultat esperat, una
baixada significativa de la delinqüència i un augment de la seguretat vial que a provocat la
baixada de l’accidentalitat i lesivitat.
Aquest any , ha estat un any de grans canvis legislatius, que ha provocat que la policia local
realitzi un gran esforç formatiu i d’adaptació a les noves lleis i normes , amb un marge de temps
molt curt per posar-se al dia i poder aplicar els canvis legislatius aprovats pel govern.
El dia 1 de juliol de 2015 va entrar en vigor la reforma del Codi Penal, que modifica el text de
1995, incloent tota una sèrie de novetats, de les quals les més destacades són les següents:
- La presó permanent revisable.
- El finançament il·legal de partits.
- La supressió de les faltes: s'eliminen les faltes del Codi Penal i les mereixedores de retret
penal es tipifiquen com a delictes lleus, castigats amb multa. La resta es perseguirà a la via
administrativa i civil.
- El maltractament animal.
- S’ eleva a 16 anys l'edat mínima de consentiment per mantenir relacions sexuals.
- La pornografia infantil: serà delicte contactar amb un menor a través de mitjans tecnològics
per entabanar-i que faciliti imatges pornogràfiques. Augmenten les penes en cas de
prostitució i es castiga a qui obligui a un menor a presenciar un abús o assetjament sexual.
- La protecció de la dona: Es tipifica el matrimoni forçat i la fustigació. També es pena la
divulgació no autoritzada d'imatges íntimes obtingudes amb el consentiment de la víctima,
però després divulgades sense que aquesta ho sàpiga. Es castiga la inutilització de
dispositius electrònics utilitzats per controlar el compliment de penes.
- Expulsió d'europeus: Un ciutadà comunitari pot ser expulsat d'Espanya en cas de suposar
una amenaça greu per a la seguretat pública.
- Atemptat: Les agressions i amenaces greus sobre professors i metges es castigaran amb fins
a tres anys de presó.
- Robatoris i furts: S'endureixen les penes per robatoris i furts al camp així com per la sostracció
de cables de coure.
- Missatges d'odi i humiliació a Internet: Es castiguen els missatges per Internet que suposin un
menyspreu o humiliació a grups o persones per motius racistes, antisemites, orientació
sexual, malaltia, etc.
- Propietat intel·lectual: Es persegueix l'explotació econòmica, reproducció, plagi, distribució i
comunicació pública d'una obra, sense autorització dels titulars. Es preveu expressament el
bloqueig de pàgines web.
El dia 1 de juliol de 2015, va entrar en vigor la nova llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana
4/2015, que substitueix a la llei de l’any 1992. Aquesta llei introdueix tota una sèrie de
novetats, destacant les següents infraccions:
- Manifestacions no comunicades o prohibides davant infraestructures crítiques.
- Celebrar espectacles públics trencant la prohibició ordenada per l'autoritat corresponent per
raons de seguretat pública.
- Projectar feixos de llum sobre els pilots o conductors de mitjans de transport que puguin
enlluernar o distreure la seva atenció i provocar accidents.
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- Pertorbar la seguretat ciutadana en actes públics, espectacles esportius o culturals,
solemnitats i oficis religiosos o altres reunions a què assisteixin nombroses persones.
- Causar desordres al carrer o obstaculitzar amb barricades.
- Impedir a qualsevol autoritat l'exercici legítim de les seves funcions en el compliment de
resolucions administratives o judicials.
- Les accions i omissions que impedeixin o obstaculitzin el funcionament dels serveis
d'emergència.
- La desobediència o la resistència a l'autoritat així com la negativa a identificar-se a
requeriment de l'autoritat o dels seus agents.
- Pertorbar el desenvolupament d'una manifestació lícita.
- Portar Armes prohibides o portar o utilitzar armes de manera negligent i temerari o fora dels
llocs habilitats per a això.
- Sol·licitar I gaudir (per part del demandant) de serveis sexuals en zones de trànsit públic, a
prop de llocs destinats al seu ús per menors (col·legis, parcs ...) o en zones que pugui generar
un risc per a la seguretat viària.
- No col·laborar amb les Forces de Seguretat en l'esbrinament de delictes o en la prevenció
d'accions que puguin posar en risc la seguretat ciutadana.
- El consum o la tinença il·lícits de drogues, encara que no estiguessin destinades al trànsit, en
llocs públics, així com l'abandó dels instruments emprats per a això.
- El trasllat de persones, amb qualsevol tipus de vehicle, amb l'objecte de facilitar a aquestes
l'accés a drogues.
- Plantar i cultivar drogues en llocs visibles al públic.
- La Tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues en locals o la manca de diligència en
ordre a impedir per part dels propietaris.
- La celebració de manifestacions sense comunicar a les autoritats, la responsabilitat correspon
als organitzadors.
- Exhibir objectes perillosos per a la vida i integritat física de les persones amb ànim
intimidatori.
- Incomplir les restriccions de circulació de vianants o itinerari en ocasió d'un acte públic quan
provoquin alteracions menors en el normal desenvolupament.
- Les faltes de respecte i consideració el destinatari sigui un membre de les Forces i Cossos de
Seguretat en l'exercici de les seves funcions de protecció de la seguretat.
- La projecció de feixos de llum, mitjançant qualsevol tipus de dispositiu, sobre membres de les
Forces i Cossos de Seguretat per impedir o dificultar l'exercici de les seves funcions.
- La ocupació de cases i la venda ambulant no autoritzada.
- Causar danys a béns mobles o immobles d'ús públic o privats que estiguin a la via pública.
- Deixar solts o en condicions de causar danys animals ferotges, així com abandonar animals
domèstics en condicions en què pugui perillar la seva vida.
- El consum d'alcohol en llocs públics quan pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana.
Aquests canvis , ha fet variar els números de fets penals i administratius en relació a altres anys,
donat que algunes conductes han estat despenalitzades i han passat a ser infraccions
administratives. La policia local s’ha adaptat als canvis legislatius mencionats anteriorment,
treballant constantment per millorar i poder donar el millor servei al ciutadà i amb aquest
propòsit, afrontem el nou any, el més important no és ser millor que els altres sinó ser millor que
ahir. Continuarem treballant els valors i esperit de servei a la comunitat, que ha de ser la divisa
principal de la policia local, una policia pròxima , eficaç i de confiança pel ciutadà.
Cordialment, el Caporal Cap de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada.

José Sebastián Palacios Torres
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2.

Dades del municipi.

 Sant Joan de Vilatorrada pertany a la comarca del Bages.
 L’altitud del nucli urbà és de 277 metres.
 A l’any 2015 som 10.768 habitants.
 La densitat de la població és de 655,8 habitants / km2.
 L’extensió és de 16,4 km2.
 La plantilla de la Policia Local està integrada per 16 membres.
Per cada mil habitants corresponen 1,4 policies, la ràtio
aconsellable és de 1,8 policies cada mil habitants.

2.1

Nacionalitat dels habitants

Nom
Homes Dones
Població total
5400
Espanyols
4972
Estrangers
428
Unió europea
123
Resta Europa
132
Magrib
107
Resta Àfrica
11
Amèrica del Nord
1
Amèrica Central i del Sud
34
Àsia
20
2.2

Total
5390 10768
4978 9950
840
412
219
96
278
146
221
114
14
3
5
4
68
34
35
15

Parc mòbil de vehicles

El parc mòbil de vehicles del municipi de Sant Joan de Vilatorrada és de 8084 vehicles dels
quals 5005 són turismes, 1204 camions, 1700 motocicletes i ciclomotors i 175 d’altres tipus de
vehicles.

3.
3.1

El servei de Policia Local
Recursos humans.

CATEGORIA
HOMES
DONES

CAPORAL-CAP
1

CAPORALS
1
1

AGENTS
14*
2

TOTAL
16
3
19

*Dels 16 agents, tres es troben de manera interina substituint a dos agents que es troben
realitzant el curs bàsic d’agent de policia a l’ISPC i un altre agent substitueix una agent que es
troba en situació de baixa per maternitat.
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Quadre d’edats personal Policia Local

M ITJANA D’ EDAT 44 ANYS
60

1006

57

1009

54
51

52

53

52

53

52

1013

50

1025

50

1029
42

41

41

40

42

40

40

37

1032
1039

34

1040
1041

30

27
24

1042
1044
1045

20

1046
1047
10

1048
1051
1053

0
1006 1009 1013 1025 1029 1032 1039 1040 1041 1042 1044 1045 1046 1047 1048 1051 1053 1054 1055

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

1054
1055
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3.3

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.
3.4

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.
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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 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.
8

4.

Policia de Seguretat. Policia de Catalunya

Estadístiques generals sobre denúncies i diligències penals 2015 (Policia de Catalunya,
Mossos d’Esquadra i Policia local, SIP)
Aquest passat any 2015 s’han instruït 261 diligències/denúncies que s’han tramitat als jutjats de
Manresa o a la fiscalia de Menors (Barcelona). D’aquestes 146 han estat instruïdes per delictes,
93 per faltes/delictes lleus i les 22 restants han estat diligències informatives adreçades a Jutjats,
Fiscalies i Mossos d’Esquadra.
DELICTES
TIPOLOGIA DE DELICTES
DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA
Conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir
Conduir sota els efectes de l’alcohol
Negar-se a sotmetre’s a les proves
DELICTES DE LESIONS
Baralla tumultuària
Lesions lleus
Maltractaments en l’àmbit de la llar
DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT
Amenaces
DELICTES CONTRA LA INTEGRITAT MORAL
Violència física/psíquica en l’àmbit familiar
DELICTES CONTRA LA INTIMITAT, IMATGE I
INVIOLABILITAT DOMICILI
Descobriment i revelació de secrets
DELICTES CONTRA LES RELACIONS FAMILIARS
Impagament de prestacions
DELICTES CONTRA EL PATRIMONI
Robatori amb força
Robatori amb força interior de vehicle
Robatori amb violència/intimidació
Robatori furt d’ús de vehicle a motor
Furts
Danys
Estafes bancàries targetes de crèdit
Estafes informàtiques
Altres estafes
Apropiació indeguda
Ocupació immobles
DELICTES CONTRA LA SEGURETAT COL·LECTIVA
Contra la salut pública (tràfic de drogues)
DELICTES CONTRA LES FALSEDATS
Falsificació de document públic, oficial o administratiu
Usurpació de funcions públiques
DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
Simulació de delictes
Trencament de condemna (no ingrés a presó)
Trencament de condemna (resolució judicial)
DELICTES CONTRA L’ORDRE PÚBLIC
Atemptat agent de l’autoritat

QUANTITAT
12
10
1
1
5
1
1
3
7
7
12
12
2
2
3
3
103
15
5
5
3
29
24
15
2
2
2
1
2
2
3
2
1
16
1
11
4
3
3
9

120
103

DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA

100

DELICTES DE LESIONS
DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT

80

DELICTES CONTRA LA INTEGRITAT MORAL
DELICTES CONTRA LA INTIMITAT, IMATGE I INVIOLABILITAT
DOMICILI
DELICTES CONTRA LES RELACIONS FAMILIARS

60

DELICTES CONTRA EL PATRIMONI
DELICTES CONTRA LA SEGURETAT COL·LECTIVA

40
20

DELICTES CONTRA LES FALSEDATS

12

5 7

16

12
2 3

2 3

DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

3

DELICTES CONTRA L’ORDRE PÚBLIC

0
TIPOLOGIA DE FALTES
FALTES CONTRA EL PATRIMONI
Apropiació indeguda
Danys
Defraudació fluid elèctric
Deslluïment de bens mobles i immobles
Furt
Sostracció utilització de vehicles
FALTES CONTRA ELS INTERESSOS GENERALS
Descurança d’animals ferotges
FALTES CONTRA LES PERSONES
Amenaces
Lesions
Vexacions
Incompliment d’obligacions familiars
Injúries
FALTES CONTRA L’ORDRE PÚBLIC
Falta de respecte agents de l’autoritat
Lesions lleus
Maltractaments en l’àmbit de la llar

QUANTITAT
12
2
26
2
2

1
1
19
3
6
1
2
7
3
1
1
3
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DETINGUTS 2015

DETINGUTS/FETS DELICTIUS
Conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir
Maltractaments en l’àmbit de la llar
Violència física/psíquica en l’àmbit familiar/amenaces
Robatori amb força
Robatori furt d’ús de vehicle a motor
Furts
Falsificació de document públic, oficial o administratiu
Usurpació de funcions públiques
Atemptat agent de l’autoritat
TOTAL

QUANTITAT
1
1
2
1
1
1
2
1
3
13

ACTES INFRACCIONS ADMINISTRATIVES
DENUNCIA INFR. ANIMALS
COMPROVACIÓ DE FETS
CITACIÓ JUDICIAL
ACTA GENERICA A-10
INTERVENCIÓ ALARMES
ACTA MANIFESTACIÓ
INFRACCIÓ A LA OM VIA PUB.
IMMOBILITZACIÓ VEHICLE
INSPECCIÓ OCULAR
INSPECCIÓ LOCALS
RETIRADA VEHICLE DE LA VIA
DANYS PROPIETAT MUN.
REC.LLIUR.ANIMALS COMP.
AUT.MENORS PER ESTRANG.
ACTA MANIFESTACIÓ
LLIURAMENT DE MENOR
REC.LLIUR.OBJECTES TROBATS
INTERV.TEMPORALS 1/92
DROGUES CONSUM O T. 1/92
DROGUES CONSUM O T. 4/2015
FALTA RESPECTE AGENTS 4/2015
DROGUES EN LA CONDUCCIÓ

39
5
4
15
5
2
5
33
7
11
26
8
33
240
2
8
141
6
26
9
2
11
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5.
5.1

Policia de Trànsit.
Estudi accidentalitat

Accidents de l’any 2015
En el transcurs de l’any 2015 s’han intervingut en diversos accidents, en alguns d’ells s’ha
assessorat als conductors a realitzar el comunicat amistós d’accidents a les companyies
asseguradores i en altres s’han realitzat 24 comunicats d’accidents /atestats de trànsit.
Dels 24 accidents en que s’ha intervingut en 2015, 7 han ocorregut a vies interurbanes, 16 a via
urbana i 1 a pista forestal. A via urbana 7 persones han resultat ferides, una d’elles amb
pronòstic greu i una altre amb estat molt greu. La policia local ha instruït 17 atestats per
accidents de circulació i ha col·laborat en 7 accidents en vies interurbanes C-55, donant suport al
cos de Mossos d’Esquadra de Trànsit.
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5.2

Denuncies Ordenança de Circulació i Servei Català de Trànsit.

Resum general denúncies trànsit 2015.
TIPUS DENÚNCIA/MESOS

GEN

FEB

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DES.

TOT

ZONA BLAVA ANUL.LADES
Pagament instantani

13

16

5

1

10

3

3

0

10

27

4

14

106

ZONA BLAVA TRAMITADES

5

2

3

0

1

0

0

0

3

5

0

6

25

ORGT

30

47

26

25

30

38

27

14

25

43

38

33

376

ORGT ABONADES PL I
AJUNTAMENT

9

9

5

3

5

7

3

4

10

18

4

6

83

SCT

0

9

1

5

2

1

1

1

1

1

2

2

26

57

83

40

34

48

49

34

19

49

94

48

61

616

TOTAL PER MESOS

Comparativa denúncies trànsit 2013-2014- 2015.

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

13

350
300
250
200

2013
2014

150

2015

100
50
0
GENER

5.3

MARÇ

MAIG

SETEMBRE

NOV.

Vehicles retirats en grua

Turismes, motos i tot terrenys
Furgonetes

5.4

JULIOL

Ordinaris
Fallits
Diürn
Nocturn Festiu Diürn Nocturn Festius
12
2
1
6
3
1
1
0
0
0
0
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 2015, és la següent:
S’han obert 24 expedients a
vehicles
en
situació
d’abandonament, 16 han
estat retirats pels seus
propietaris, 2 han estat
cedits pels propietaris per al
seu
posterior
desballestament i 6 han
estat retirats d’ofici després
de la finalització dels
terminis legals.
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Alcoholèmies i tests de droga en conducció (prevenció d’accidents)

5.5

Durant l’any 2015 s’han dut a terme controls preventius periòdics de consum d’alcohol i
estupefaents en la conducció. S’han controlat 2775 vehicles, dels quals el 96,07% dels
conductors han donat negatiu i un 3,93% han donat positiu.
Alcoholèmies:

Resultats positius per mesos
600

539
470

500
400
303

300
200

270

255

proves realitzades

210

196

160 152 145

Positius

75

100
10

13

6

00

14

25

4

7

1

4

4

6

0
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Tests de droga en la conducció
Drogotest, detecció d’estupefaents:
17 proves realitzades, amb un 100% de resultats positius. La substància més consumida en
general pels infractors ha estat el THC, consumida aquesta en molts casos per joves,
preferentment homes en edats compreses entre els 20 i els 30 anys. 3 dels resultats positius han
estat per consum de cocaïna.
Resultats segons substància ingerida.
25

14
20
15
POSITIUS

10
3

5

0
0
THC

5.6

COCAÏNA

ALTRES

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 2015, conforme es va notificar en les
Directrius genèriques a les policies locals de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària,
Durant l’ any 2015 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.
5.7

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..
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Relació d’actes
1. Cross Escolar
2. Tirada de Bitllets catalanes
3. Aplec de la Sardana
4. Flors al Carrer
5. AVP C/ Tarragona, 14
6. Bus llar d’infants Barrufets
7. Mulla’t els peus
8. Sardinada C/Riu
9. Torneig de futbol elit
10. Arrossada C/Riu
11. Presentació equips FC Joanenc
12. Festa del soci Penya Blaugrana
13. OVP Firaires i xurreria octubre 14
14. Nit del Terror
15. Cross Escolar Comercial
16. Concert Nadales (escola de Música)
17. Mercat (24 i 31 de desembre)
18. Pessebre Vivent.
19. Reserves estacionament Autocars Gent Gran
20. Cavalcada de reis
21. Carnestoltes
22. Tres Toms
23. Caramelles
24. Actes festa major infantil
25. Actes festa major gran
26. Actes festa major sector Nord
27. Actes festa Major Costarrodona
28. Actes festa Major Sector Llobet
29. Actes fira Embarrats
30. Actes Fira DISCAT
31. Actes festa Hallowen
32. Actes caminades populars
33. Cursa de la Penya Blaugrana
34. Les tres hores de resistència BTT
35. Cursa Ambaso
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.. Les obres civils que s’han realitzat, de les quals en alguna s’ha
reforçat la senyalització.
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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 2015 , s’han
realitzat 6 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 d’emergència necessaris i
fent una valoració i atenció primària del pacient. El mes de novembre de 2015 es va poder
reanimar i mantenir amb vida una persona amb aturada respiratòria fins a l’arribada dels serveis
mèdics.

7.

Policia administrativa.

Durant el transcurs de l’any 2015 s’han rebut mitjançant telèfon d’urgències de la Policia Local un
total de 9100 trucades i de requeriments o bé demandes d’informació presencialment a la
Comissaria un total de 7650 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.
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.

Altres serveis de policia administrativa
Citacions Policia Nacional

15

Citacions Judicials

21

QUALITIEASY (Comunicats anomalies)

294

Control del mercat setmanal

50

Control de firaires i artesans, venta ambulant

7
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8.

Policia de Medi Ambient.

Proximitat amb les zones rurals.
Aquest any 2015 la nostra unitat a pogut finalitzar la elaboració de la base de dades de les 50
masies situades dins del nostre terme municipal, en aquesta base s’inclouen les persones que hi
viuen, els mitjans i les mancances, per poder actuar amb tots els mitjans en casos de incendis
forestals, grans nevades o fins i tot, serveis assistencials amb algun tipus de dificultat.
A les visites setmanals realitzades per la nostra unitat, s’ha ofert als residents d’aquestes zones
aïllades, el nou servei d’emergència DRAGALERT, amb aquesta aplicació per SMARTPHONE,
oferim una ràpida resposta en casos de greu perill per a les persones.
Protecció del medi ambient.
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.

Altres abocaments.
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CECAT, avisos i incidències meteorològiques.
HIVERN 2015.
El fet mes destacable del primer trimestre de l’any va ser sense dubte, la nevada de la matinada
del dia 4 i matí del dia 5 de Febrer.

Tot i tractar-se d’una nevada relativament normal, amb 5 centímetres de neu caiguts en
aproximadament 4 hores, va estar marcada per l’allau d’incidències, en especial de caràcter
viari, per coincidir amb les primeres hores del matí, quant s’acumula el major flux de
desplaçaments de treballadors i escolars.
En aquest mapa es pot observar
els gruixos de neu caiguts a tot el
territori, cap dir que l’episodi va
afectar especialment cap a ponent
i el sud, el fet de trobar-nos en una
zona de confluència entre el litoral
i l’interior, i entre el Pirineu i el
sud, en moltes ocasions ens porta
aquest episodis difícils de predir

PRIMAVERA 2015.
Aquesta estació, en general de les mes plujoses de l’any, es el preludi d’un any nefast
meteorològicament parlant i fins i tot històric amb els seus registres de record.
El mes d’Abril, a nivell tèrmic normal, a nivell de registres de pluja baix, amb tant sols 20 litres
repartits en 6 dies de forma proporcional.
El Maig, es el mes en el qual inequívocament es detecta una davallada brusca de les
precipitacions (2 dies en tot el mes) i un repunt de la temperatura amb una màxima el dia
14/05/2015 de 34,5º C.
La part primaveral del mes de Juny, sembla que fa recular una mica el mercuri en hores
nocturnes i enregistra 8 dies de pluja.
ESTIU 2015.
Estació de registres record, amb una canícula
que engloba Juliol i Agost, amb màximes
continuades entre els 37 i 40 ºC, i mínimes de
mes de 20 ºC o anomenades tropicals, fet una
mica excepcional a la nostra zona i mes
normal al litoral. Malauradament, el fet mes
destacable de l’estiu 2015, es sens dubte, els
greus incendis a l’Anoia i el Bages
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A l’incendi, que te el seu origen el dia 26 de Juliol de 2015 en una finca agrícola de Maians a
l’Anoia, es cremen mes de 1.200 hectàrees de terreny forestal i va arribar fins a municipis com
Castellfollit del Boix i Sant Salvador de Guardiola al Bages, en aquesta ultima població, un
contingent de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada, va estar donant recolzament en les
tasques de desallotjament de veïns afectats.
TARDOR – HIVERN 2015.
Aquestes dues estacions es valoren conjuntes per que han estat homogènies, constants i sense
cap mena d’esdeveniment meteorològic destacable, tant sols, el fet de la suavitat de
temperatures i la manca de precipitacions, que han perllongat els avisos de PLA ALFA per risc
d’incendi, tot i quedar fora de la franja anual de prohibició de fer foc a prop de zones forestals.
El dèficit pluviomètric i les altes temperatures enregistrades a les nostres contrades, farien predir
un estiu 2016 complicat, amb boscos secs i un nivell màxim de risc d’incendi, en aquest sentit es
fan controls de l’estat de les zones mes sensible, per estar preparats e futurs esdeveniments, tot
i això, i segons informa la NOAA (Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica), aquests
episodis de manca de pluges podrien tenir el seu origen en el fenomen de Pacífic anomenat “El
Niño”, que en propers mesos podria precedir a “La Niña”, un fenomen invers, el qual es
caracteritzaria per un augment de les pluges i un descens de les temperatures a l’estiu.
9.

Educació per a 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 2014- 2015 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.
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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
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
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10.

Junta Local de Seguretat.

En data 3 de novembre de 2015, 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. Jordi Gesé,
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 Sergent de la Guardia Civil Yerai Romero i el Cap de la Policia Local de Sant Joan de
Vilatorrada , Caporal Jose Sebastian Palacios.
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.
11.

Patronímica Policia Local.

El dia 27 de novembre de
2015, van celebrar-se els actes
de la Festa Patronímica de la
Policia Local de Sant Joan de
Vilatorrada. L’acte és va
celebrar a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada.
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, Jordi Gesé i el
Caporal-cap de la Policia Local
de Sant Joan de Vilatorrada, Josep Palacios. Van participar-hi com a ponent el Sr. Miquel Riera
President de Creu Roja Manresa, on a la seva exposició va tractar el tema de la relació de
Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada amb les entitats. Posteriorment es van entregar
distincions i reconeixements a membres de la Policia Local i Mossos d’Esquadra. 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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