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Presentació de l’Alcalde 

 
Benvolgut, benvolguda, 

 

A les vostres mans teniu una memòria que vol servir de resum de l’actuació del cos 

de la Policia Local d’Argentona durant l’any 2017. Més enllà de les estadístiques, 

darrere d’aquestes, hi ha un cos format per professionals que dia i nit han servit a 

la nostra Vila, fent una feina que ha traspassat els propis límits municipals, amb 

detencions de bandes de lladres que operaven a tot el país. 

I és que els robatoris a habitatges ha estat i és la nostra preocupació principal a 

nivell de seguretat. Malgrat els nombrosos esforços dedicats i, fins i tot, algunes 

detencions importants, els robatoris a domicilis han seguit –malgrat haver-se 

reduït de 65 a 58 casos- i, per tant, segueixen com a principal preocupació de la 

Policia Local. 

Així mateix, els robatoris a establiments i els petits furts (75 casos) i estafes (63 

casos). Encara que les valoracions econòmiques és molt menor a les robades als 

domicilis, són situacions que sovint afecten a persones més vulnerables, qüestió 

que ens ha preocupat i a la qual també hem dedicat molts esforços. 

També crec necessari parlar de la violència de gènere. Si bé el volum de denúncies 

és molt petit – 1 cas el 2016 i 2 casos el 2017-, així mateix també en el cas de la 

violència en l’àmbit de la llar -7 casos el 2016 i 4 casos el 2017-, no ens hem de 

relaxar: hi ha molta feina a fer en aquest àmbit. 

Finalment, una qüestió que ens ha dut de bòlit aquest 2017 i el que portem de 

2018: els i les menors escapolides dels centres mèdics del poble. Hem passat de 19 

menors escapolits a 64, situació que ens ha alertat, també pels fets que han 

succeït arran d’aquestes fugides. Caldrà trobar una solució a aquesta situació 

nova. 

Esperem que us sigui útil aquesta memòria. Aprofito per felicitar els agents de la 

Policia Local, bons professionals, així com l’estructura de direcció d’aquest cos, en 

especial del Cap. Que el 2018 sigui molt profitós en l’àmbit que ens ocupa! 

 

L’Alcalde d’Argentona 

Eudald Calvo Català 



 

 

Resum dels serveis efectuats 

 

 

Amb un total gairebé d’11.000 efectius, distribuïts en 215 cossos, la policia local 

dona servei al 90% de la població catalana i representa el 40% de la Policia de 

Catalunya. D’aquests efectius, el 88,4% són homes i l’11,6% dones. 

 

Argentona disposa des de mitjans dels anys 60 del segle passat, d’una policia local 

que durant el seu mig segle d’existència, ha treballat per adaptar-se als canvis 

socials i continuar essent una eina eficient que contribueixi, en el marc de les 

seves competències, a facilitat el dia a dia de la nostre convivència. 

 

A dia d’avui la Policia Local d’Argentona disposa d’un total de 23 efectius 

uniformats i dos funcionaries de l’administració general que fan tasques de suport 

administratiu. Aquest equip dona servei a 12.133 vilatans residents en un territori 

de 25 klm2 distribuït en dos nuclis de població, nou urbanitzacions, vuit veïnats en 

zona rural i sis polígons industrials. Sumant un total de 5.411 habitatges, la meitat 

formats per parella amb fills. Disposen de sis escoles i un institut i pateixen un  

parc mòbil amb gairebé 10.000 vehicles. 

 

Les estadístiques policials no deixen de ser números i xifres que any rere any es 

comparen per veure si augmenten o disminueixen. Tot i així però, aquesta 

avorrida tasca resulta del tot imprescindible per prioritzar les accions de prevenció 

necessàries, encaminades a donar resposta  als requeriments ciutadans. 

 

El total de serveis efectuats durant l’any 2017 ha estat de 12.888, un 6,07% 

superior a l’any 2016 i d’aquests un 10% a requeriment directe dels vilatans. Per 

tipologies, el motiu primer continua essent la Seguretat Ciutadana amb un 31,62%, 

seguit del trànsit 21,11%, Medi ambient 18,19%, alarmes 17,57% i conflictes de 

convivència entre particulars amb un 11,48%. 

 

Dins de l’àmbit de la Seguretat Ciutadana, els delictes que més preocupen són els  

robatoris amb força interior domicili. Des de l’any 2014  aquesta tipologia de 

delictes contra el patrimoni, ha anat decreixent. Les xifres del 2017 són un 10,77% 

inferiors a les de l’any anterior.   

 

Tot i que resulta difícil pensar que algun dia aquesta xifra es pugui representar 

amb un sol dígit, no ho hem de descartar i per això continuarem prioritzant els 

operatius de prevenció, tal i com ho hem fet durant aquest any, amb recursos 

propis i de manera coordinada amb altres cossos de policia local i especialment 

amb el Cos de Mossos d’Esquadra, titulars de la competència de Seguretat 

Ciutadana.  

 



L’àrea de proximitat ha continuat treballant amb el concepte de proximitat 

estratègica, que ens permet millorar els elements de diagnòstic i les propostes 

d’intervenció donant una resposta més coherent. Els resultats xifrats durant el 

2017 incrementen l’activitat d’aquesta àrea en un 11,61%, entre mediacions, 

entrevistes, reunions amb els responsables dels centres escolars, sessions 

formatives, campanyes, gestió de disputes veïnals i altres serveis relacionats amb 

la comunitat, tot plegat un factor de consolidació d’aquest serveis de mediació, 

prevenció i protecció. A destacar també la consolidació de les sessions formatives 

d’educació vial als centres escolars, casal d’avis i les reunions amb els veïns de les 

urbanitzacions per reforçar la seguretat als habitatges. 

 

En relació a l’àrea de trànsit (vies urbanes).Tot i que hem continuat en una línia de 

treball centrada en la prevenció de les conductes de risc, els resultats assenyalen 

un lleuger increment dels accidents amb danys materials (de 74 a 82), també en el 

nombre de ferits greus (de dos a tres). A banda, la disminució en el nombre de 

ferits lleus (de 35 a 33) i un any més en el que no hem hagut de comptabilitzar cap 

accident amb víctimes mortals. El fet d’haver dedicat més esforços a millorar els 

resultats de l’àrea de Seguretat Ciutadana i de Proximitat ens ha restat recursos, 

tot i així aquestes xifres no s’aparten massa de les de l’exercici anterior, 

considerades una millora atès la seva tendència a la baixa.  

 

És molta la feina que s’ha continuat fet durant l’any 2017, sobretot per millorar els 

processos de treball intern i per gestionar correctament la informació. La 

seguretat és un pilar més de la societat del benestar i és percebuda per la societat 

com una necessitat de primer ordre. És especialment en èpoques de crisi quan les 

necessitats creixen i els recursos disminueixen. Cal endegar, per tant,  estratègies 

organitzatives que ens facin més eficients. Caminem cap a un model presidit per la 

economia, la eficàcia i la solidaritat. durant el 2018 continuarem essent fidels al 

compromís adquirit amb els ciutadans i ciutadanes d’Argentona en la Carta de 

Serveis. 

 

No vull acabar aquesta presentació sense fer una menció dels professionals 

que formen el col·lectiu de la policia local com el recurs més valuós de 

l’organització. La meva gratitud i reconeixement perquè un any més han estat 

capaços de treballar amb la motivació i la implicació necessaris per assolir els 

objectius fixats. Cal continuar gaudint d’aquesta dosi d’ambició i orgull al servei de 

la nostre missió, que no és altra que la de garantir la convivència, l’exercici dels 

drets i les llibertats, i la seguretat ciutadana dels ciutadans i ciutadanes 

d’Argentona. 

 

Pere Anglada i Canal 

Inspector en Cap de la Policia Local 

(Maig de 2018) 

 

 

 



 

 



 

Fets penals coneguts d’ Argentona 
Delictes contra les persones 2016 2017 % 

Lesions  19 13 -31,58 

Violència en l’àmbit familiar 1 2 100 

Maltractaments en l’àmbit de la llar 7 4 -42,86 

Amenaces 17 14 -17,65 

Coaccions 5 2 -60 

Resta de delictes contra les persones 4 2 -50 

Total: 46 33 -28,26 

Fets coneguts per la Policia Local d’Argentona 80.49% 

Fets coneguts per la PGME 19.51% 

 

Delictes contra el patrimoni 

Robatori amb força domicili  65 58 -10,77 

Robatori amb força empresa  9 7 -22,22 

Robatori amb força establiment  14 6 -57,14 

Robatori amb força interior vehicle  16 18 12,50 

Resta de robatoris amb força  14 12 16,67 

Robatori violència i/o intimidació domicili  1 1 100 

Robatori violència i/o intimidació establiment  2 0 -100 

Robatori violència i/o intimidació Estrebada  7 4 -42,86 

Robatori violència i/o intimidació espai públic  5 8 60 

Robatori o furt d’ús de vehicle   14 10 -28,57 

Furts  70 75 7,14 

Danys  52 90 73,08 

Estafes  53 63 18,87 

Resta de delictes contra el patrimoni  17 15 -11,76 

Total: 363 367 1,1 

Fets coneguts per la Policia Local d’Argentona 44.49 % 

Fets coneguts per la PGME 55.51 % 

 

Delictes contra la seguretat viària 

Conducció sota efectes begudes alcohòli./drogues  8 30 275,00 

Negativa a sotmetre’s a les proves 1 0 -100 

Resta de delictes contra la seguretat viària 19 11 -42,11 

Total: 28 41 46,43 

Fets coneguts per la Policia Local d’Argentona 17.07 % 

Fets coneguts per la PGME 82.93 % 

 

Resta de delictes 

Resta de delictes 7 6 -14,29 

TOTAL DELICTES 436 463 6,19 

Fets coneguts per la Policia Local d’Argentona 43.58% 44.49%  

Fets coneguts per la PGME 56.42% 55.51%  

TOTAL DETENCIONS 16 22 37,5 

Per la Policia Local d’Argentona 31.25% 31.82%  

Per la PGME 68.75% 68.18%  

    



 

INDICADORS D’ACTIVITATS I SERVEIS (Resum) 

Incidències 2016 2017 % 
Activitat de l’OAC  624 691 10,74 

Policia de Prevenció 5.761 5.722 -0,68 

Policia de Trànsit 3.654 3.789 3,69 

Policia de Proximitat i Mediació 102 115 12,75 

Policia Administrativa 1.235 1.578 27,77 

Policia Assistencial 269 469 74,35 

Policia de Medi Ambient 506 524 3,56 

Total de serveis efectuats: 12.151 12.888 6,07 

 

 

 

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 2016 2017 % 
Denuncies per infraccions penals 239 252 5,44 

Denuncies per infraccions administratives 6 52 766,67 

Actes per consum o tinença de drogues (D10) 33 28 -15,15 

Autorització de menors per viatjar a l’estranger  189 217 14,81 

Diligències informatives 40 20 -50 

Atestats per accidents de trànsit (vies urbanes) 11 2 -81,82 

Per pèrdua d’objectes 73 62 -15,07 

Intervenció temporal d’armes 5 6 20 

Incidències per incendis fortuïts  7 9 28,57 

Incidències per Ocupació d’immobles 21 8 -61,9 

Altres 24 35 45,83 

Total: 624 691 10,74 

 

 

  

 

 

 

    

Policia de PREVENCIÓ 2016 2017 % 
Dispositius especials ( serveis operatius) 2793 3087 10,53 

Dispositius Seguretat Ciutadana (DEC) 210 237 12,86 

Dispositius de  control del Trànsit 55 39 -29.09 

Controls de pas coordinats amb CME 121 159 31,40 

Controls conjunts amb CME  27  

Control de pas conjunt amb altres Policies Locals 22 12 -45,45 

Proteccions escolars 2013 2022 0,45 

Incidències per alarmes 347 256 -26,22 

Total: 5561 5839 5,00 

 

 

   



Policia de TRANSIT (vies urbanes) 2016 2017 % 
Campanyes coordinades amb el SCT (denuncies) 

De velocitat 197 --  

De SRI (sistemes de retenció infantil) 15 13 -13,13 

De seguretat passiva 22 20 -9,09 

De distracció al volant 21 22 4,76 

Total: 255 55 -78,43 

Tipologia d’accidents  

Amb danys materials (T06) 74 82 10,81 

Amb ferits lleus 35 33 -5,71 

Amb ferits greus 2 3 50 

Amb víctimes mortals 0 0  

Total: 111 118 6,31 

Infraccions en relació a l’alcohol i les drogues 

Conducció sota efectes begudes alcohòl./drogues 8 11 37,5 

Negativa a sotmetre’s a les proves 1 0 -100 

Resta de delictes contra la seguretat viària 19 17 -10,53 

Proves de detecció alcohòliques  adm. positives 25 28 12 

Proves  de drogues en la conducció adm. positives 22 14 -36,36 

Total: 75 70 -6,67 

Denuncies a la Ordenança municipal de vehicles i seguretat vial 

Per infraccions lleus 1852 1287 -30,51 

Per infraccions greus 821 583 -28,99 

Per infraccions molt greus 62 63 1.61 

Denuncies adreçades al Servei Català de Trànsit 

ITV  63 47 -25,4 

Manca d’assegurança obligatòria 16 16 0 

Permís conduir caducat 6 10 66,67 

Permís conduir no vigent per pèrdua de punts 1 1 0 

Resta d’infraccions al SCT 99 77 -22,22 

Total: 2920 2084 -28,63 

Actuacions amb grua 

Vehicles retirats per infracció a l’OOMM Circulació 88 93 5,68 

Vehicles immobilitzats 25 24 -0,4 

Vehicles retirats per abandonament a la via pública 18 17 -5,56 

 131 134 2,29 

Planificació i manteniment del trànsit 

Reunions de la comissió tècnica de mobilitat 41 34 -17,07 

Redacció de nous projectes viaris 51 32 -37,25 

Execució de nous projectes viaris 32 23 -28,13 

Accions de manteniment senyalització horitzontal 23 18 -21,74 

Accions de manteniment senyalització vertical 15 17 13,33 

Total: 162 124 -23,46 

    



Policia de PROXIMITAT I MEDIACIÓ 2016 2017 % 
Relacions amb la comunitat 

Gestió de conflictes entre particulars 29 34  17,24 

Entrevistes i mediacions 10 19 90,00 

Actuacions amb menors  41 55 34,15 

Absentisme escolar 1 2 100 

Entrevistes comerços  19 11 -42,11 

Entrevistes zona rural 12 4 -66,67 

Total: 112 125 11,61 

    

Policia ADMINISTRATIVA 2016 2017 % 
Anomalies i/o desperfectes via pública 73 84 15,07 

Actuacions en establiments i/o obres 33 24 -27,27 

Informes i/o atestats a companyes i/o particulars 85 96 12,94 

Comunicacions a particulars 62 54 -12,9 

Gestió de requeriments judicials  723 757 4,7 

Actuacions transversals amb altres regidories 202 212 4,95 

Col·laboració amb altres administracions 57 49 -14,04 

Total: 1235 1276 3,32 

    

Policia ASSISTENCIAL 2016 2017 % 
Protecció de  menors 25 54 116 

Protecció malats mentals 4 18 350 

Persones perdudes o escapolides  19 64 236,84 

Acompanyaments serveis mèdics 53 32 -39,62 

Incidències per difunts en domicili 3 3 0 

Altres ajuts a ciutadans  110 163 48,18 

Col·laboracions amb la regidoria de Serveis Socials 55 135 145,45 

Total: 269 469 74,35 

    

Policia de MEDI AMBIENT 2016 2017 % 
Gestió de vehicles abandonats (tràmits d’inici) 54 21 -61,11 

Expedients de vehicles abandonats 14 12 -14,29 

Detecció d’abocaments al medi natural 12 6 -50 

Actuacions en unitats de reciclatge 47 14 -70,21 

Actuacions amb animals domèstics 273 325 19,05 

Expedients infracció a la OOMM tinença animals 73 77 5,48 

Col·laboracions amb la regidoria de Medi Ambient 33 24 -27,27 

Total: 506 479 -5,34 



 

 

 

 

 DADES DEL SERVEI 

Plantilla orgànica 2016 2017 

Agents 14 14 

RE (Responsables d’Escamot) 5 5 

Caporals 3 3 

Sergents 0 0 

Sots-Inspector  0 0 

Inspector  1 1 

Personal de suport administratiu 

Cap d’administració 1 1 

Auxiliar de gestió  1 1 

Total:  25 

Ràtios 2017 Mitjana 

Mitjana d’edat  44 42 

Percentatge per gènere (dones)  11,60 13,3 

Percentatge de comandaments sobre el total de policies 18,70 22,9 

Nombre de policies operatius per cada 1000 habitants 1,70 1,60 

Nombre de policies per cada 1000 habitants 1,90 1,75 

Nombre d’identificacions i controls de S.C. per 1000 hab. 94 82 

Hores de formació anual rebudes per policia  21,70 19,20 

Policies que realitzen el curs basic a l’ISPC 1  
 Nota: dades del CCI (Cercles de Comparació Inter municipals ) És un mètode de treball que 

mesura, compara i avalua resultats mitjançant indicadors comuns consensuats amb 

l’objectiu de millorar els estàndards de qualitat del servei. La comparativa s’ha fet amb 11 

policies locals del mateix grup.  

 


