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La nostra missió és garantir la convivència, l’exercici dels drets i les llibertats, i la 

seguretat ciutadana, vetllant des de la proximitat pel compliment de les normes. 

  

 

    



 

Presentació de la Regidora de la Policia. 

 
Benvolgut, benvolguda, 

 

"El 2020 ha estat un any en què la tasca de la Policia Local ha resultat més 

essencial que mai. En una fase en què els nostres esforços se centraven en 

controlar de manera efectiva l’augment generalitzat de robatoris arreu de la 

comarca i minimitzar aquests delictes al municipi gràcies als diferents operatius 

que s’havien dissenyat, l’esclat de la pandèmia va capgirar absolutament la situació 

no només aquí si no a tot el món. 

La crisi sanitària, el decret d’Estat d’Alarma, el confinament i les mesures 

restrictives per contenir l’avenç de la COVID-19 van ocupar tota l’atenció a partir 

d’aquell moment. L’adaptació a la nova realitat que se’ns presentava per part del 

cos de policia i dels agents va ser extraordinària, eficient i immillorable.  

La situació va motivar que l’element de proximitat i de la seguretat s’accentuessin 

més que mai, i els veïns i veïnes ho van agrair i valorar. 

La inestabilitat i incertesa que generava l’evolució de la pandèmia, va fer 

necessària una ràpida adaptació dels efectius policials als permanents canvis i 

modificacions de les normatives vigents, tant del PROCICAT com de l’Estat 

espanyol.  

Vull agrair la inestimable col·laboració de la majoria  dels vilatans i vilatanes durant 

aquest any tan complex. I, com no pot ser d’una altra manera, felicitar la plantilla 

de la Policia Local per la seva professionalitat i capacitat d’adaptació, i encoratjar-

los a seguir treballant amb la seriositat, eficiència i el respecte que han mostrat 

sempre envers el poble." 

 

 

Montse Cervantes Codina 

Regidora de la Policia  

 

 

 

 

 

 

 

 



Resum dels serveis efectuats 

 

Les xifres que es presenten en aquest document resumeixen l’activitat duta a 

terme per la Policia Local d’Argentona durant l’any 2020. Aquest no ha estat un any 

qualsevol i els efectes de la Covid-19 han sacsejat l’operativa ordinària de treball, 

obligant-nos a adaptar els serveis a l’actual realitat per afrontar amb seguretat el 

dia a dia.  

 

El total de serveis efectuats durant el 2020 ha estat de 12.226, xifra un 33,47% 

superior a la registrada  al 2019.   Els indicadors amb tendència a la baixa s’han 

concentrat majoritàriament dins l’àmbit de la Seguretat Ciutadana, amb caigudes 

atípicament significatives del -34,55% en els delictes contra les persones, del -

28,61% en els delictes contra la propietat, del -59,62% dels robatoris amb força en 

els domicilis i del  -46,75% dels furts. També baixen els delictes contra la seguretat 

viària un -10,34% i la resta de delictes un -40%. 

 

D’altra banda, els indicadors que han tingut un creixement més pronunciat són els 

relacionats amb els àmbits de proximitat, mediació i policia assistencial, des dels 

quals s’ha gestionat més directament la pandèmia sanitària. A destacar les 

entrevistes informatives amb els comerços de la Vila (400%) la gestió de conflictes 

entre particulars (216,28%), l’acompanyament de serveis mèdics (158,33%), la 

protecció de malalts mentals (109,09%) i altres ajuts a ciutadans (65,79%).   

 

Cal fer esment també la creació de nous indicadors relacionats amb la pandèmia i 

que sumen un total de 3.126 serveis. A destacar els 1.284 requeriments telefònics 

relacionats amb el confinament i restriccions,  els 1.386 controls preventius pel 

compliment de la normativa Covid-19 o les 456 actes de denúncia per 

l’incompliment reiteratiu de la normativa Covid-19 en no seguir les recomanacions 

de les autoritats sanitàries, malgrat haver estat advertits i informats. 

 

Tot i així, aquest nou paradigma no ens ha privat de dur a terme, un any més, el 

procés de reflexió necessari per millorar les nostres estratègies operatives, fent-les 

més eficients. És a dir, preparar-nos per quan aquest malson intens i llarg sigui un 

mal record i gradualment haguem tornat a la normalitat. 

 

Enguany s’estan fent els tràmits administratius per a la licitació de la renovació de 

la flota de vehicles patrulla, amb un nou disseny “model europeu”, més visibles, 

segurs i eficients mediambientalment. També els d’ampliació del sistema de 

videovigilància, amb l’objectiu de controlar el trànsit i millorar la seguretat 

ciutadana mitjançant un sistema d’anàlisi intel·ligent de vídeo. Properament també 

es licitarà el concurs per a l’externalització del servei de vigilància de la zona 

vermella al centre de la Vila, per tal de millorar la gestió d’aquest espai i potenciar 

així l’ús del comerç local i de la illa de vianants. 

 

També i dins de l’àmbit de Recursos Humans, properament es publicaran les bases 

per a la convocatòria dels concursos-oposició per a la consolidació de les noves 

places d’agent, en substitució del personal jubilat i també de l’estructura de 

comandament. Aquesta renovació comportarà una important millora del grau de 



formació d’aquests funcionaris desprès del seu pas per l’Institut de Seguretat 

Pública de Catalunya. 

  

A dia d’avui, Argentona s’enfila cap els 13.000 habitants empadronats, amb un 

territori de 25 klm2 distribuïts en 2 nuclis de població, 9 urbanitzacions, 8 veïnats 

en zona rural i 6 polígons industrials. Sumen un total de 5.511 habitatges, 6 

escoles, 1 institut i un parc mòbil de 10.600 vehicles. 

 

Actualment el servei de la Policia Local d’Argentona es troba format per un 

inspector en cap, dos sergents, cinc caporals, setze agents i dues administratives. 

El percentatge de dones policia és del 25%, xifra que fent la comparativa amb el 

conjunt d’altres serveis de policies locals, dobla la mitjana. La mitjana d’edat voreja 

els 40 anys, i el nombre de policies operatius per cada 1000 habitants és de 1,70. 

També estem presents, des de fa un any, a les xarxes socials mitjançant Instagram 

amb un total de 1.136 seguidors, que ens permet informar amb rapidesa i 

compartir experiències i interactuar amb la  comunitat seguidora.       

 

Catalunya disposa de 216 cossos de policia local, amb un total d’11.000 efectius, 

presents en el 22,7% dels municipis i que donen servei al 90,4% de la població 

catalana i representa el 40% de la Policia de Catalunya. D’aquests efectius, el 85% 

són homes i el 12,2% dones. El nombre de policies per cada mil habitants és de 

1,56 i la mitjana d’edat és de 44 anys.   

 

Tot l’exposat evidencia que el 2020 ha estat un any històric i atípic, un malson 

intens i llarg, que afortunadament sembla ser que ja ha trobat la porta de sortida. 

Anirem doncs avançant cap a la normalitat al llarg d’aquest 2021. 

 

Per afrontar aquesta crisi en hi hem hagut d’esforçar al màxim, mobilitzant al 

personal, que ha doblat torns de feina i treballat caps de setmana i festius quan ha 

fet falta, amb un altíssim nivell de professionalitat i fent tasques en les que ens 

hem hagut d’anar formant dia a dia. Merescut reconeixement també pel personal 

extern de Protecció Civil, els agents cívics i els conserges de l’Ajuntament que ens 

han reforçat el servei de recepció de trucades, a banda, és clar, dels càrrecs electes 

que tenen el comandament i la responsabilitat directe sobre la policia, és a dir, la 

regidora de la Policia i la mateixa Alcaldessa. El meu sincer reconeixement i 

gratitud a tots ells per la bona feina feta.    

 

Finalment donar les gràcies als vilatans i vilatanes d’Argentona, que cada cop més 

han triat la finestreta de la Policia Local per traslladar allò que més els preocupa, 

especialment en el marc d’una conjuntura com la viscuda. Continuarem treballant 

per seguir essent mereixedors de la seva confiança.  Moltes Gràcies 

 

 

Pere Anglada i Canal 

Inspector en Cap de la Policia Local 

(Març de 2021) 

 

 



 

Fets penals coneguts d’ Argentona 
Delictes contra les persones 2019 2020 % 

Lesions  32 12 -62% 

Violència en l’àmbit familiar 2 3 50% 

Maltractaments en l’àmbit de la llar 6 5 -16.67% 

Amenaces 16 12 -25% 

Coaccions 0 0 0% 

Resta de delictes contra les persones 11 12 9.09% 

Total: 67 44 -34.33% 

Fets coneguts per la Policia Local d’Argentona 14.58% 

Fets coneguts per la PGME 85.42% 

 

Delictes contra el patrimoni 

Robatori amb força domicili  69 28 -59.42% 

Robatori amb força empresa  10 6 -40% 

Robatori amb força establiment  8 10 25% 

Robatori amb força interior vehicle  18 18 0% 

Resta de robatoris amb força  11 11 0% 

Robatori violència i/o intimidació domicili  0 1 100% 

Robatori violència i/o intimidació 

establiment 

 0 1 100% 

Robatori violència i/o intimidació Estrebada  0 2 100% 

Robatori violència i/o intimidació espai 

públic 

 4 4 0% 

Robatori o furt d’ús de vehicle   12 8 -33.3% 

Furts  77 41 -46.75% 

Danys  54 56 3.70% 

Estafes  100 82 -18% 

Resta de delictes contra el patrimoni  32 12 -56-25% 

Total: 395 282 -28.61 

Fets coneguts per la Policia Local d’Argentona 44.33% 

Fets coneguts per la PGME 55.67% 

 

Delictes contra la seguretat viària 

Conducció sota efectes begudes alcohòli./drogues  16 11 -31.25% 

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

Resta de delictes contra la seguretat viària 12 15 25.00% 

Total: 29 26 -10.34% 

Fets coneguts per la Policia Local d’Argentona 50% 

Fets coneguts per la PGME 50% 

 

Resta de delictes 

Resta de delictes 10 6 -40% 

TOTAL DELICTES    

Fets coneguts per la Policia Local d’Argentona 60.04% 40.87%  

Fets coneguts per la PGME 39.96% 59.13%  

TOTAL DETENCIONS 15 16 6.67% 

Per la Policia Local d’Argentona 84.62% 43.75%  

Per la PGME 15.38% 56.25%  



 

 

   

INDICADORS D’ACTIVITATS I SERVEIS (Resum) 
Incidències 2019 2020 % 
Activitat de l’OAC  822 1.146 39,52% 

Policia de Prevenció 4.380 4.199 -4,13% 

Policia de Trànsit 2.009 1.749 -12,49% 

Policia de Proximitat i Mediació 164 232 41,46% 

Policia Administrativa 1.315 1.338 1,75% 

Policia Assistencial 405 327 -19,26% 

Policia de Medi Ambient 89 109 22,47% 

Indicadors relacionats amb la Covid 19 0 3.126  

Total de serveis efectuats: 9.184 12.226 33,12% 

Els serveis realitzat per la Policia Local en la seva totalitat ens permeten conèixer el volum i 

el pes de cadascun dels àmbits i les dimensions d’algunes tasques. De manera general, el 

nombre de serveis realitzats per cada efectiu és de 509 serveis anuals. 

 

 

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 2019 2020 % 
Denuncies per infraccions penals 257 183 -28,79% 

Denuncies per infraccions administratives 203 652 221,18% 

Actes per consum o tinença de drogues (D10) 20 16 -20,00% 

Autorització de menors per viatjar a 

l’estranger  

0 0 0% 

Diligències informatives 130 118 -9,23% 

Atestats per accidents de trànsit(vies urbanes) 28 35 25% 

Per pèrdua d’objectes 53 24 -54,72% 

Intervenció temporal d’armes 4 5 25% 

Incidències per incendis fortuïts  46 57 23,91% 

Incidències per Ocupació d’immobles 81 56 -30,86% 

Total: 822 1.146 39,52% 

La recepció de peticions, demandes d’informació, assessorament i recepció de denúncies 

és una àrea clau en l’atenció al ciutadà.   

 

 

   

Policia de PREVENCIÓ 2019 2020 % 
Dispositius especials ( serveis operatius) 21 23 9,52% 

Dispositius Seguretat Ciutadana (DEC) 3049 3035 -0,46% 

Dispositius de  control del Trànsit 53 286 439,62% 

Controls de pas coordinats amb CME 12 23 91,67% 

Controls conjunts amb CME 5 11 120% 

Control de pas conjunt amb altres Policies L. 58 31 -46,55% 

Proteccions escolars 853 550 -35,52% 

Incidències per alarmes 329 240 -27,05% 

Total: 4380 4199 -4,13% 

    



Policia de TRANSIT (vies urbanes) 2019 2020 % 
Campanyes de prevenció: 

De velocitat 0 0 0% 

De SRI (sistemes de retenció infantil) 16 12 -25% 

De seguretat passiva 22 17 -22,73% 

De distracció al volant 24 14 -41,67% 

Total: 62 43 -30,65% 

Accidents de trànsit: 

Amb danys materials (T06) 115 97 -15,65% 

Amb ferits lleus 76 37 -51,32% 

Amb ferits greus 8 6 -25% 

Amb víctimes mortals 0 0 0% 

Total: 199 140 -29,65% 

 

Conducció sota efectes begudes 

alcohòl./drogues 

13 16 23,08% 

Negativa a sotmetre’s a les proves 0 0 0% 

Resta de delictes contra la seguretat viària 19 15 -21,05% 

Proves de detecció alcohòliques positives 46 33 -28,26% 

Proves  de drogues en la conducció positives 17 24 41,18% 

Total: 95 88 -7,37% 

Denúncies a l’Ordenança municipal de vehicles i seguretat vial: 

Per infraccions lleus 871 846 -2,87% 

Per infraccions greus 376 317 -15,69% 

Per infraccions molt greus 17 21 23,53% 

 

ITV  49 75 53,06% 

Manca d’assegurança obligatòria 21 20 -4,76% 

Permís conduir caducat 11 6 -45,45% 

Permís conduir no vigent per pèrdua de punts 1 2 100% 

Resta d’infraccions al SCT 82 72 -12,02% 

Total: 1428 1359 -4,83% 

Actuacions del servei de grua: 

Vehicles retirats per infracció a l’OOMM 

Circulació 

84 19 -77,38% 

Vehicles immobilitzats 18 27 50% 

Vehicles retirats per abandonament  16 13 -18,75% 

 118 59 -50% 

Planificació i manteniment del trànsit: 

Reunions de la comissió tècnica de mobilitat 23  11 -52,17% 

Redacció de nous projectes viaris 31 19 -38,71% 

Execució de nous projectes viaris 9 8 -11,11% 

Manteniment senyalització horitzontal 22 11 -50% 

Manteniment senyalització vertical 22 11 -50% 

Total: 107 60 -43,93% 

    



Policia de PROXIMITAT I MEDIACIÓ 2019 2020 % 
 

Gestió de conflictes entre particulars 43 136 216,28% 

Entrevistes i mediacions 6 5 -16,67% 

Actuacions amb menors  103 50 -51,46% 

Absentisme escolar 1 0 -100% 

Entrevistes comerços  5 25 400% 

Entrevistes zona rural 6 16 166,67% 

Total: 164 232 41,46% 

    

Policia ADMINISTRATIVA 2019 2020 % 
Anomalies i/o desperfectes via pública 93 86 -7,53% 

Actuacions en establiments i/o obres 12 3 -75% 

Informes i/o atestats a companyes i/o 

particulars 

102 98 -3,92% 

Comunicacions a particulars 43 56 30,23% 

Gestió de requeriments judicials  903 954 5,65% 

Actuacions transversals amb altres regidories 112 101 -9,82% 

Col·laboració amb altres administracions 50 40 -20% 

Total: 1315 1338 1,75% 

    

Policia ASSISTENCIAL 2019 2020 % 
Protecció de  menors 103 41 -60,19% 

Protecció malats mentals 11 23 109,09% 

Persones perdudes o escapolides  87 17 -80,46% 

Acompanyaments serveis mèdics 12 31 158,33% 

Incidències per difunts en domicili 5 6 20% 

Altres ajuts a ciutadans  76 126 65,79% 

Col·laboracions amb la regidoria de Serveis S. 111 83 -25.23% 

Total: 405 327 -19,26% 

    

Policia de MEDI AMBIENT 2019 2020 % 
Expedients de vehicles abandonats 31 16 -48,39% 

Detecció d’abocaments al medi natural 4 9 125% 

Actuacions en unitats de reciclatge 4 10 150% 

Actuacions amb animals domèstics 24 31 29,17% 

Infraccions a la OOMM tinença animals 21 34 61,90% 

Col·laboracions amb la regidoria de Medi Amb 5 9 80% 

Total: 89 109 22,47% 

    

Indicadors relacionats amb la Covid 19 2020 
Requeriments telefònics relacionats amb el confinament i restriccions 1.284 

Controls preventius pel compliment de la normativa Covid-19 1.386 

Propostes de denuncia per infraccions a la normativa Covid-19 456 

Total: 3.126 



 

 


