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1. Presentació
Aquest document de memòria anual de la Policia Local d’Olesa de Montserrat, recull
les activitats més importants dutes a terme durant l'any 2019, responent a un compromís
de màxima transparència en la gestió i la informació a la ciutadania, de la tasca
desenvolupada per la seva.

La Constitució encomana a les forces i els cossos de seguretat el manteniment de la
seguretat ciutadana, entenent-la com a situació de tranquil·litat exterior que permet el
lliure exercici dels drets i les llibertats.

Per donar compliment a aquest mandat constitucional, les forces i cossos de seguretat
es constitueixen com a servei públic amb la finalitat de donar resposta als requeriments
dels ciutadans, i no només quan aquests es produeixen, sinó anticipant-se a la resolució
dels problemes amb una adequada prevenció.

La Policia Local, per tant, és un servei públic adreçat a tots els ciutadans.
Tanmateix, no tan sols és un servei per als ciutadans, sinó també ha de ser un servei
amb els ciutadans, per tant, és necessari que la policia estigui integrada en tot el territori
municipal. D'altra banda, com a servei de l'Ajuntament ha de treballar en estreta
col·laboració amb la resta d'àrees i institucions.
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2. Estructura, organització i mitjans
2.1 Competències i funcions
Les tasques de la Policia Local són fruit de les competències que la Llei determina, que
es transmet en un servei públic essencial, professional i integrat en el Departament de
Seguretat Ciutadana.

El servei que ofereix la nostra Policia Local comprèn la seguretat en el sentit més ampli:
Seguretat viària (garantint la fluïdesa del trànsit, reduint l'accidentalitat, regulant el
trànsit, etc.). Seguretat administrativa (garantint el compliment de les ordenances, bans i
altres disposicions). Seguretat ambiental (garantint i fomentant el respecte al medi
ambient, millorant la qualitat de vida, etc.). Seguretat ciutadana (reduint la inseguretat,
donant tranquil·litat, prevenint el delicte, garantint l'exercici dels drets i les llibertats,
etc.). I, també, seguretat assistencial (ajudant i auxiliant les persones amb problemes o
situació de risc, contribuint en la millora de la convivència ciutadana, etc.)

2.1.1 Funcions de la Policia Local
Segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, aprovada pel Ple del
Parlament de Catalunya el 26 de juny de 1991 (amb les actualitzacions derivades de la
Llei 5/2000, de 5 de juny, de modificació de l’article 29 de la Llei 16/1991, de les policies
locals, i per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i
d'adaptació a l'euro), les funcions encarregades a la son clarament determinades en els
articles 11 i 12:

Article 11
Correspon a les policies locals, en llur àmbit d'actuació, les funcions següents:
a) Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis,
les instal·lacions i les dependències d'aquestes corporacions.
. Policia Local - Memòria 2019
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b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que
estableixen les normes de circulació.
c) Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà, en el
qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de
seguretat competents.
d) 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.
e) Exercir de policia judicial, d'acord amb l'article 12 i amb la normativa vigent.
f) Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió
d’actes delictius, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a
les forces o els cossos de seguretat competents.
g) 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.
h) Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides a ferho.
i) Vigilar els espais públics.
j) 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.
k) Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de
protecció de l'entorn.
l) Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el
municipi.
m) Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d'acord amb la legislació
vigent, els sigui encomanada.
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Article 12
1- Les funcions de policia a què es refereix l'article 11 e) són les següents:
a) 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.
b) 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 actuacions s'ha de donar
compte, en els terminis establerts legalment, a l'autoritat judicial o al ministeri
fiscal, d'acord amb la normativa vigent.
2- Les funcions assenyalades per l'apartat 1 s'han de complir d'acord amb els
principis de cooperació mútua i de col·laboració recíproca amb la resta de forces i
cossos de seguretat.
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2.2 Organigrama
L’estructura de la s’enquadra dins de l’Àrea de Governació, i la conformen les regidories
de Seguretat Ciutadana i de Mobilitat, presidides pel regidor Jordi Martínez i Vallmitjana.

L’actual dotació de personal és la següent:

Pel que fa a la gestió administrativa del servei, aquesta es desenvolupa dins de la Unitat
Administrativa, conformada per una administrativa, una auxiliar administrativa i un dos
gestors d’atenció ciutadana, sota la direcció del Cap de la Policia Local
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2.3 Parc mòbil
La dotació actual de vehicles podríem considerar-la com suficient, malgrat que
l’ampliació del parc actual facilitaria el desenvolupament de tasques com les de policia
comunitària i de vigilància fora de la vila.

Olesa-01 NISSAN
QASHQAI

Olesa-02 NISSAN
QASHQAI 4x4

Motocicleta BMW elèctrica 125 (M-1)

Olesa-03 NISSAN
QASHQAI

Motocicleta Kymco 300i (M-2)
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Grúa Municipal (servei externalitzat)

Furgoneta Renault Màster (Unitat
Senyalització Viària)

2.4 Seus, adreces i telèfons
Les

instal·lacions

Prefectura de la

de

la

d’Olesa de

Montserrat estan ubicades al
centre de la població, al carrer
Anselm Clavé número 189.
El telèfon d’atenció a les
urgències és el 937783131,
mentre

que

el

telèfon

d’informació és el 937780050.

Durant l’any 2018 es varen duu a terme millores a les instal·lacions policials que
comprenien actuacions com l’asfalt de la zona de pàrquing dels vehicles, l’habilitació de
la planta superior de la Prefectura com a zona de gestió, on s’ubiquen els despatxos dels
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comandaments i de la unitat administrativa, així com la zona d’arxiu i una sala polivalent
per a brífings i formació .

Aquesta ampliació va permetre la remodelació de les actual instal·lacions de la
Prefectura, que actualment disposa d’un rebedor, un despatx pels Sergents, un despatx
polivalent, un rebedor per la recepció de denúncies, un despatx per la recepció de
denúncies, un despatx pels Caporals i un menjador.
Es va modificar l’entrada a les
dependències policials, fent la més
ample i segura, es va adequar una sala
d’espera específica per les persones
que venen a formular denúncia; la qual
va ser instal·lada al costat l’oficina de
recepció de denúncies per millorar la
privacitat de les persones en el
moment de parlar amb els policies que
els atenen; tenint en compte les dades
sensibles dels temes que es tracten.
A finals del 2018, es van iniciar les obres de construcció de la nova Prefectura de la
Policia Local; aquesta nova comissaria, està conformada per una planta baixa i un primer
pis i compleix amb els màxims estàndards de sostenibilitat energètica i disposa del
Certificat LEED sobre eficiència energètica i sostenibilitat.
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Està previst el seu lliurament per utilització durant el primer semestre de 2020.
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3. Activitats realitzades
3.1. Policia de Trànsit
3.1.1. Descripció
La Policia Local té assignada, com a una de les seves tasques principals, la ordenació,
senyalització i control del trànsit en el nucli urbà. També s’encarrega de realitzar tasques
pro actives, auxiliadores i sancionadores en matèria de trànsit.

3.1.2 Resultats
Accidentabilitat
L’aplicació del Pla de Mobilitat Urbana, va fer disminuir els accidents de trànsit des de
l’any 2011, que és quan es va iniciar, en un 20,41% fins l’any 2016.Dels exercicis 2017
a 2018 l’accidentalitat va disminuir un 1,28%, tendència continuista per a l’exercici 2019
on l’accidentalitat ha disminuït en un 15,58% respecte l’any 2018.
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Lesivitat
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Com es pot veure a les gràfiques anteriors, han augmentat els accidents de trànsit amb
víctimes, malgrat totes les víctimes han estat de caràcter lleu a excepció d’una (1) que ha
estat de caràcter greu en accident entre vehicles. No hi ha hagut accidents mortals dins
del nostre nucli urbà.

Victimologia

A conseqüència dels accidents on sols han intervingut vehicles, hi han hagut un total de
vint-i-quatre (24) amb víctimes.
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D’aquests vint-i-quatre (24) accidents amb víctimes hi ha hagut un resultat de quarantadues (42) persones ferides lleus i una (1) ferida greu.
Dels cent vint-i-un (121) accidents de trànsit, no va haver-hi cap persona morta.
Pel que fa als ferits lleus hi ha hagut una augment del 110 % respecte l’any 2018; passant
dels vint (20) l’any 2018 als vint (42) l’any 2019.
Els atropellaments s’han vist reduïts en un 30,76% passat dels tretze (13) l’any 2018 als
nou (9) ocorreguts durant l’any 2019.
Dels ocorreguts el 2019 hi ha hagut (1) persona ferida greu i set (7) ferits lleus, respecte
dels deu (10) ferits lleus i dos (2) ferits greus l’any 2018.
Durant el 2019 igual que al 2018 no hi ha hagut cap mort per atropellament.

Alcoholèmies
Les proves d’alcoholèmia han augmentat considerablement l’any 2019 envers el 2018.
Aparellades a aquestes proves d’alcoholèmia, s’ha començat una tasca important de
control de conducció amb estupefaents al cos.
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El percentatge de alcoholèmies positives (23) sobre les realitzades durant l’any 2019
(432) ha estat d’un 5,32%, mentre que a l’any 2018 va ser d’un 16,06%.
Pel que fa a les positives (23), el 30,43% van finalitzar en diligències penals (7),
mantenint una relació força similar a les del 2018 que va ser d’un 34,09%.
Pel que fa a les negatives a realitzar les proves (1), la qual es va donar quan un conductor
implicat en un accident que mostrava simptomatologia va negar-se a sotmetre’s a les
proves. El fet de diferenciar-les a les gràfiques ens serveix per un millor control de les
mateixes.
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Drogues en la conducció

Durant l’any 2019 es van realitzar vuit (8) proves per detecció de drogues en persones
que anaven conduint un vehicle. Totes les proves realitzades van donar un resultat positiu
un cop efectuat l’anàlisi al laboratori.
Totes les infraccions es van tramitar administrativament, cap d’elles procedir a la
instrucció per procés penal.

Denúncies administratives per infraccions de trànsit
Les diverses campanyes realitzades en coordinació amb el Servei Català de Trànsit, han
donat com a resultat un augment de les deteccions de vehicles que els manca
l’assegurança, la ITV i un augment significatiu de detecció d’infraccions del Reglament
General de Vehicles.
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Pel que fa les denúncies en matèria d’Ordenança Municipal de Vehicles ha augmentat en
termes generals. Podem apreciar que en l’àmbit de la zona blava pràcticament s’han
obtingut els mateixos resultats mentre que, pel que fa a la les denuncies per OOMM de
Circulació, han augmentat significativament el nombre de denúncies, passant de les 2123
l’any 2018, a les 2685 l’any 2019, fet que suposa un augment del 26,5%.
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Regulació de cruïlles
Com es pot observar al gràfic, la majoria de les regulacions de cruïlles les realitzem per
la protecció escolar a les hores punta de les entrades i sortides escolars. Aquesta tasca és
una de les prioritàries de la Policia Local.
Les obres de l’Avinguda Francesc Macià ha suposat un reordenació temporal del trànsit
rodat, les quals ha requerit la regulació del trànsit per part d’agents de la en diverses fases
de la realització de les obres; motiu pel qual les regulacions anomenades “altres” han
augmentat durant aquest 2019.

Senyalització d’actes
Les senyalitzacions, s’han mantingut en un nivell molt semblant al de l’any anterior, on
podem observar que les senyalitzacions per obres han augmentat considerablement degut
a la realització de les obres de l’Avinguda Francesc Macià. La Unitat de Senyalització
Viària (USV) s’encarrega de realitzar les senyalitzacions que es demanden, ja sigui el
mercat setmanal del divendres, diferents tipus d’actes culturals, tradicionals, etc. També
s’inclouen les tasques que realitzen les patrulles de col·locació d’avisos als vehicles a les
zones que seran utilitzades als actes abans citats.

. Policia Local - Memòria 2019
21

. Policia Local - Memòria 2019
22

3.1.3 Costos
Aquesta és una de les activitats que podríem definir com a troncals, i com a tal, integrada
plenament en les activitats diàries de la Policia Local i de la Unitat de Senyalització
Viària, pel que el seu cost s’integra dins del cost general del servei.

3.2 Programa d’Educació per la Mobilitat Segura
3.2.1 Descripció
Una altre part important de la tasca policial és el Programa per una Mobilitat Segura, que
porta a termes des de fa anys a totes les escoles d’Olesa.
L’any 2014 es va duu a terme una actualització pel que fa al format de les sessions
d’Educació per a la Mobilitat Segura la qual manté continuïtat atès la idoneïtat i l’èxit
demostrat en les darreres edicions.

El Programa per una Mobilitat Segura es porta a terme a Olesa de Montserrat des de l’any
1990. La continuïtat d’aquest programa ha fet que, a part de fer arribar als infants una
conscienciació molt important sobre la seva seguretat envers la mobilitat al municipi, es
conegui als integrants de la per part dels infants, fer que el fet d’apropar-se a nosaltres
els sigui com a un element natural de la seva vida i crear uns vincles de coneixement i
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fins i tot de confiança, entre la i els infants des de petits i a mida que van creixent fins la
seva vida adulta.

3.2.2 Resultats

3.2.3 Costos
El desenvolupament d’aquesta activitat comporta la especial dedicació de tres agents,
prestant algun dels serveis fora de la seva jornada ordinària. L’import abonat en
productivitat per aquest servei ha estat de mil tres cents quaranta cinc euros amb sis
cèntims (1345,06.-€).
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3.3 Mobilitat
3.3.1 Descripció

Al departament de Seguretat Ciutadana se li ha encomanat la gestió de la Mobilitat al
nostre municipi. Dins de les activitats desenvolupades, a banda de les de planificació i
millora de la circulació i l’accessibilitat, es troba el manteniment de la senyalització
existent. També es gestionen les Places per Mobilitat Reduïda (PMR), tant les genèriques
com les individualitzades.
Dins de les activitats desenvolupades, a banda de les de Planificació i Gestió de la
Mobilitat en el municipi, es troba la millora de l’accessibilitat, senyalització,
assessorament i coordinació en la afectació de la mobilitat per obres i la gestió del
transport públic col·lectiu.
Per realitzar la tasca de manteniment de la senyalització, aquesta Policia Local disposa
d’una unitat composada per un oficial i dos peons que s’encarreguen del manteniment
abans esmentat. Aquesta unitat s’anomena Unitat de Senyalització Vial (en endavant,
“USV”).
En la actualitat hi ha un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (en endavant, “PMUS”) el
qual enumera les línies bàsiques del desenvolupament a futur del nostre municipi.

3.3.2 Resultats
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La implementació de la Línia Verda va donar l’any 2017 com a resultat un increment
significatiu en els requeriments dels ciutadans cap a l’administració municipal. Si afegim
les queixes sobre el funcionament del servei interurbà d’autobusos (que també gestiona
aquest departament), aquests requeriments van augmentar encara més. Durant l’any 2019
aquests requeriments s’han incrementat en 85 respecte del 2018, probablement derivat de
les afectacions a la mobilitat de l´Av. Francesc Macià.

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els
desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com
visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la
reducció de la contaminació. Sota el lema europeu ‘Camina amb nosaltres!’, la Setmana
del 2019 a més de vetllar per una vida saludable, sostenible i segura, també reforça el
potencial de la mobilitat intel·ligent a l'hora de contribuir al desenvolupament econòmic.
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Els objectius principals de la Setmana són els següents:
•

Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible
amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la
qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de
gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos
energètics.

•

Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informarla sobre les seves diferents modalitats.

•

Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport
públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
. Policia Local - Memòria 2019
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•

Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu
patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.

Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per
una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte
negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el
sedentarisme i la inactivitat física.
El Dia sense Cotxes a Olesa de Montserrat es va celebrar el 22 de setembre, coincidint
amb la celebració del Dia Mundial sense Cotxes. Es va tallar al trànsit des de les 08:00
hores fins les 21:00 hores, el tram del carrer Lluís Puigjaner comprés entre el carrer
Obliqua fins el carrer Arquebisbe Ramon Torroella.
Durant el matí es va duu a terme una pedalada en la qual hi va col·laborar la Unió Ciclista
Olesana, amb l’objectiu d’estimular els desplaçaments sostenibles i saludables, fent ús
d’aquest vehicle de tracció humana .
A partir de les 17:00 hores i fins les 21:00 hores es van instal·lar a la zona restringida al
trànsit rodat un circuit d’Educació per a la Mobilitat Segura Infantil amb karts de pedals,
per tal que les nenes i nens, adquirissin competències per a la mobilitat diària, fent ús
d’un vehicle que permet la mobilitat sostenible i segura.
També de les 17:00 hores i fins les 20:00h es va instal·lar a la zona del Parc Municipal
un circuit d’habilitat el qual per a realitzar-lo es posava als participants, un ulleres que
permeten experimentar la pèrdua de capacitats que pateix un persona quan es troba sota
l’efecte de l’alcohol o de les drogues.
L’activitat presenta un format molt pràctic que pretén que en base a l’experiència viscuda
i per propi convenciment de la persona que hi participa es canviïn actituds en pro dels
comportaments que generen més seguretat.
Aquestes activitats han estat programades seguint la dinàmica de treball pròpia de la
unitat d’Educació per la Mobilitat. L’objectiu de les activitats pretenen el canvi d’actitud
en els que hi participen cap a un comportament segur.
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Els monitors porten a terme les sessions utilitzant activitats molt dinàmiques, amb molta
participació per part de l’alumne i amb molta interacció entre els alumnes que hi
participen; de manera que, el que es pretén és que l’alumne visqui una experiència.
Amb aquesta experiència viscuda l’alumne interioritza un seguit de comportaments
segurs adquirits durant la sessió.
Desperfectes en Senyalitzacions
Aquesta gràfica correspon als desperfectes de senyalització en senyals portàtils o fixes
per diferents motius. Aquests motius poden anar des de cops rebuts per vehicles o per
persones, ja sigui intencionada o accidentalment, fins a fer servir els senyals com element
on posar adhesius de qualsevol tipus.

Vehicles Abandonats
Les gràfiques següents fan referència a les actuacions de retirada de vehicles de la via
pública, tant les referides a la comissió d’infraccions de trànsit com les de vehicles
abandonats i d’altres casuístiques.
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Per altra banda, i gràcies a la tasca realitzada en els darrers anys, el volum de vehicles
abandonats ha baixat amb referència a l’any 2014 i anteriors (de 88 en el 2012, 60 en el
2013, 61 el 2014 i 43 el 2015), l’any 2016 va haver-hi un augment en la detecció de
vehicles abandonats (68) que va continuat a l’any 2017 (83), una baixada a l’any 2018
(60). Finalment observem que hi ha hagut un augment considerable aquest 2019 arribant
a la xifra de (106) vehicles detectats.
La manca d’una empresa de desballestament va fer que durant l’any 2018 no es poguessin
desballestar ni donar de baixa cap dels vehicles que havien estat gestionats per aquesta
unitat. Durant el 2019, els vehicles que es trobaven en gestió han estat desballestats i
portats a tràmit, afavorint un millor aprofitaments dels espais destinats a estacionament
en superfície en tot el municipi evitant altres perills que poden ocasionar la degradació
del medi ambient.
Pel que fa a les dependències del dipòsit de vehicles abandonats, a les clàusules del
contracte amb l’empresa que s’ocupa del desballestament de vehicles preveu que aquesta
ha de disposar d’un espai destinat al pupil·latge d’aquest tipus de vehicles.

3.3.3 Costos

A banda del cost assumit per la gestió administrativa i per la participació del personal
operatiu, aquest servei està format per un oficial i un operari dedicats principalment a les
tasques de manteniment de la senyalització existent, tant vertical com horitzontal. A més,
en el pressupost del servei es contemplen dotacions econòmiques específiques, tant per
la reposició de senyalització com per la instal·lació de noves.
Pel que fa al tractament dels vehicles abandonats, el cost del servei entra dins de la tasca
diària de la Policia Local. Paral·lelament, hi ha la concessió a un Centre de Tractament
de Residus de la gestió del desballestament dels vehicles abandonats. Aquesta concessió
comporta un ingrés a les arques municipals d’uns imports pactats a les clàusules del
contracte.
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3.4 Policia Administrativa
3.4.1 Descripció

Un altre dels àmbits d’actuació troncals és assegurar el compliment de reglaments,
ordenances, bans, resolucions i altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la
normativa vigent.
Tanmateix, s’efectuen gestions en compliment dels requeriments dels jutjats.

3.4.2 Resultats

Les actuacions policials no sempre son exclusives d’aquesta organització, si no que van
lligades a les sinergies departamentals del nostre Ajuntament, essent actuacions pròpies
o tranversals.

La majoria d’actuacions en matèria de policia administrativa es deuen al control
d’activitats, essent 404 sobre les 429 que representen el total.
Les citacions judicials és una de les tasques que “passen” més desapercebudes, però que
genera una càrrega de treball important, no ja per la citació en si, si no per la necessitat
d’anar diferents vegades al mateix domicili fins que es troba a la persona a citar, i la
corresponent tramitació. Durant l’any 2019 s’han gestionat 224 expedients de citacions
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i/o notificacions a ciutadans des de diversos estaments judicials i administratius. Sovint
alguns d’aquests expedients traspassen d’un any a altre per la dificultat de localitzar a les
persones (horaris, canvis de residència sense comunicació, ...).

3.4.3 Costos
Aquesta és una de les activitats que podríem definir com a troncals, i com a tal, integrada
plenament en les activitats diàries de la Policia Local, pel que el seu cost s’integra dins
del cost general del servei.
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3.5 Policia de Seguretat
3.5.1 Descripció
Conjuntament amb les tasques vinculades al trànsit, aquesta és una de les funcions més
definitòries de l’àmbit d’actuació policial. Comprèn la protecció de les autoritats de les
corporacions locals, la vigilància i custodia dels edificis, instal·lacions i dependències
municipals, així com dels espais públics i la prevenció i persecució d’actes delictius,
col·laborant amb altres cossos policials, jutges, tribunals i Ministeri fiscal en la
investigació dels delictes i en el descobriment i detenció dels delinqüents.
També es desenvolupen funcions d’intermediació en la resolució dels conflictes privats
que poden alterar l’odre públic o la convivència veïnal.

3.5.2 Resultats
Les identificacions de persones per diferents motius de gestió del cos, no presenten canvi
significatiu. La resta de controls que es registren, venen determinats per l’increment de
vigilàncies per requeriments o per iniciativa pròpia en relació a les necessitats de servei.
Les proteccions de persones víctimes de violència de gènere, ha estat una de les activitats
que més han augmentat en aquest apartat, així com els avisos sobre persones o vehicles
que a la ciutadania els generen inseguretat.
El nou Protocol d’Abordatge de la Violència Masclista, on la Policia Local desenvolupa
un paper important donada la seva participació primària en els esdeveniments, ja sigui
recollint la denúncia per part de la implicada o en les intervencions que es realitzen per
avisos de familiars o veïns, seguiment i suport a les víctimes i la estreta col·laboració amb
el Cos de Mossos d’Esquadra van fer que durant tot l’any 2017 i 2018 es realitzessin
moltes vigilàncies a les domicilis de dones amb situació de risc envers les seves parelles
o ex parelles. Durant el 2019 caducitat/finalització dels procediments ha fet que la
quantitat de vigilàncies a realitzar per aquest tema hagin disminuït dràsticament.
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Control sobre les persones
La Policia Local sempre demana la col·laboració ciutadana per tal de rebre la màxima
informació i així poder desenvolupar la seva tasca de protecció de forma més efectiva.
Degut a aquesta demanda, hem rebut 715 informacions (telefòniques o personals) sobre
persones o vehicles que la ciutadania considera que poden estar realitzant o preparant
actes delictius, i no sols això, també infraccions administratives, que aquesta Policia
Local s’encarrega de corroborar, i de donar el tràmit adient en el seu cas.
Quan es parla de “Identificacions vehicles SC” ens estem referim a identificacions de
vehicles que han donat un resultat rellevant per la seguretat ciutadana, per això són tan
pocs, la gran majoria d’identificacions que no han donat resultats rellevants estan situades
a “Persones-Vehicles Inseguretat”.

El mercat setmanal dels divendres és un punt on hem incidit molt durant aquest darrer
any. Tot i que no tots els divendres va haver mercat (festius, inclemències
meteorològiques, ...), la nostre presència ha estat constant, ja sigui de forma permanent
amb personal a peu com de forma intermitent per part de patrulles motoritzades.
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OOMM de Civisme, Sorolls i Vetlladors i Terrasses
En relació a les actuacions realitzades en aplicació de les OOMM de Civisme, Sorolls i
Vetlladors i terrasses, la gran majoria de les infraccions detectades van relacionades amb
l’OOMM de Civisme i Convivència Ciutadana amb un total de seixanta-dues (62), un
total de vuit (8) de l’OOMM de Vetlladors i Terrasses i una (1) de l’OOMM de Sorolls.

Menors
Aquestes incidències venen relacionades, majoritàriament amb absentisme escolar,
incidents entre menors a la via pública i la desaparició d’aquests, malgrat en tots els casos
aquests han estat localitzats o han aparegut.
El fet de tenir a la veïna població d’Esparreguera el Centre de Menors Can Rubió, i no
disposar aquesta població d’estació de tren, fa que els menors que s’escapen del centre
arribin a Olesa per agafar el tren. Durant aquest any 2019 han augmentat aquestes fugides
(8 envers una única fugida de l’any passat).
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Menors
45

2019
2018

69

Alarmes

Pel que fa a les alarmes podem comprovar que durant l’any 2019 hi ha hagut un augment
pel que fa a les falses alarmes a establiments, mentre que a domicilis i a indústries el
nombre s’ha reduït.
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Tot i que el canvi de normativa al reglament de seguretat privada que obliga a que els
centres receptors d’alarmes facin més verificacions abans de traslladar el servei als cossos
de seguretat les intervencions en falses alarmes continua en un nivell força elevat. Tot i
així la gran majoria de les intervencions en alarmes que realitzem son d’edificis propietat
de l’Ajuntament, dels que tenim la responsabilitat de custòdia.
Es pot observar un desnivell molt important entre les falses alarmes i les intrusions, aquest
fet denota una deficient configuració de la majoria de les alarmes instal·lades i/o
manipulacions inadequades dels operadors.

Controls de seguretat
Diferents esdeveniments requereixen que la policia realitzi controls per mantenir la
seguretat i l’ordre públic (eleccions, esports, cercaviles, etc.). La situació socio-política
ha fet augmentar les nostres intervencions en el control de manifestacions, concentracions
i en les eleccions autonòmiques.
El correcte desenvolupament d’esports com Futbol o Futbol Sala que no han requerit la
nostre presència han variat lleugerament les nostres intervencions, en aquest cas a la
baixa.
En quant a la resta, continuem donant suport als actes derivats de la Festa Major, Santa
Oliva, Carnaval, Reis, Misteris, La Passió, fires al carrer, etc., en definitiva, a tots els
actes (tradicionals o culturals) on es requereix a la Policia Local pel correcte
desenvolupament dels mateixos.
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Vigilàncies patrimoni públic i privat
El patrullatge de prevenció, sovint no queda reflectit a les estadístiques. Es va
implementar un sistema d’anotació de vigilàncies preventives, tant de barris, polígons i
edificis públics, per tal de reflectir la tasca preventiva que realitzen les patrulles al carrer
i poder-les avaluar en comparació interanual.

En aquest apartat, ens hem mogut en uns paràmetres molt semblants als de l’any anterior.
Les vigilàncies als edificis municipals per evitar ocupacions, les vigilàncies preventives
en quant a edificis públics, els controls de pas a les entrades de la població, les vigilàncies
genèriques als barris així com controls preventius relacionats amb l’OOMM de Civisme
conformen el gruix de la gràfica anterior.
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Les vigilàncies relacionades amb l’OOMM de Civisme estan referides a vigilàncies
estàtiques a indrets on s’han detectats destorbs a la mobilitat o al descans dels veïns. Es
va incidir molt durant l’estiu per evitar molèsties per sorolls a les nits a places i parcs de
la població i a localitzacions puntuals on es detectava molt moviment de persones i
vehicles a altes hores de la nit pels motius abans al·ludits.

Denúncies Llei Orgànica 4/2015
Les denúncies per infracció a la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana,
corresponen bàsicament al consum de substàncies a la via pública, la tinença d’armes
prohibides i la desobediència a l’agent. La disminució en el nombre de denúncies reflexa
els resultats de les actuacions en els darrers dos anys, en veure’s disminuït el nombre
d’infraccions.
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Denúncies Llei 11/09 Espectacles Públics
La tasca d’inspecció i control dels establiments públics ha comportat una sèrie de
denúncies que ha obligat a adequar als citats establiments a la normativa vigent. S’han
efectuat un total de vint-i-cinc (25) denúncies de les quals com podem veure, quinze (15)
han estat per infracció horària.

Dins d’aquesta tasca inspectora, també s’han detectat infraccions en altres normatives
com ara: Prevenció d’incendis, Llei 1/1991 del Joc, 15/99 de protecció de dades, etcètera.
Resum de l’any 2019:
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Incidències no penals
Correspon a les incidències que no han esdevingut en incidència de tipus penal. Aquestes
incidències són oficis judicials, permisos de menors per viatjar a l’estranger, etcètera.

Delictes
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FETS CONEGUTS

44,34
55,66

PL

CME

Quan parlem de Fets Coneguts, ens referim a tots els fets ocorreguts a Olesa de Montserrat
que han estat denunciats a qualsevol lloc de Catalunya i davant de qualsevol cos policial.
En aquest cas es pot observar com una part molt important de les denúncies les recollim
a la Policia Local (55,66%), mentre que la resta (44,34%) la recull Mossos d’Esquadra.
Com es pot observar, les variacions entre l’any 2018 i 2019 són molt petites a excepció
dels delictes contra el patrimoni i contra les persones han disminuït, mentre que els
delictes contra la seguretat viària han augmentat.
Detinguts i investigats
Gràfica que representa el total d’actuacions de la Policia Local amb persones per,
persones investigades (abans imputacions) o detencions per delictes penals.
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Síntesi de diligències
Aquesta gràfica correspon al total de tramitacions que s’han realitzat a través del SIP
(Sistema d’Informació Policial), i contenen el conjunt de tots els expedients iniciats per
la Policia Local d’Olesa per diferents delictes, pèrdues de documentació, autoritzacions
per a menors sortida a l’estranger, denúncies llei protecció seguretat ciutadana, minutes
policials, notificacions i citacions judicials, i diligències informatives.
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Interrelació forces i cossos de seguretat
Sovint, la Policia Local, es requerida per altres instàncies (cossos policials, administració
de justícia, etc...) per tal que els donem suport en tasques que han de realitzar a la nostra
vila. Aquesta gràfica mostra les vegades que hem estat cridats per col·laborar amb altres
institucions dins dels seus àmbits respectius i a la població d’Olesa. Durant l’any 2019 ha
hagut una disminució en les peticions de col·laboració realitzades pels Mossos
d’Esquadra i els avisos de fets succeïts dins de la Regió Policial on estem emmarcats. El
fet de tenir els jutjats a la veïna població de Martorell implica que diverses vegades a la
setmana s’hagin de fer desplaçaments als Jutjats i a la Comissaria de Mossos per tal de
traslladar els atestats que realitzem. Aquests desplaçaments i els controls de les penes de
localització permanent també estan inclosos en aquesta gràfica. En aquest sentit, també
han disminuït força les localitzacions permanents realitzades durant l’any 2019.

3.5.3 Costos
Aquesta és una de les activitats que podríem definir com a troncals, i com a tal, integrada
plenament en les activitats diàries de la Policia Local, pel que el seu cost s’integra dins
del cost general del servei.
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3.6 Medi Ambient
3.6.1 Descripció
Una de les tasques menys conegudes per la ciutadania és la de vetllar pel compliment de
la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l'entorn, participant de
forma directa en totes aquelles actuacions que atemptin contra l’entorn natural, ja sigui
per infraccions o negligència.

3.6.2 Resultats

De les tasques realitzades durant el 2019 en destaquen l’augment d’intervencions amb
abocament de residus en haver iniciat una campanya específica de detecció i control.
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Tal i com es pot observar, hi ha un nombre important de les actuacions referides al control
de gossos per les campanyes desenvolupades en aplicació de l’ordenança municipal i de
la recollida i custodia dels animals perduts i/o abandonats.
Quan parlem d’intervencions genèriques, incloem les vigilàncies específiques que
realitzem al medi natural, els controls dels accessos a les urbanitzacions en època hivernal
(glaçades), controls realitzats de caça, pesca, cremes (autoritzades o no) i dels incendis
que no han esdevingut fets delictius.

Incendis
Com a servei d’intervenció immediata, la Policia Local es veu obligada a intervenir en
primera instància en la vigilància i extinció dels incendis de qualsevol tipus que es
produeixen en el terme municipal.

Els incendis en contenidors és una problemàtica que, durant els darrers anys, està afectant
a la nostre població. A la gràfica superior informem de les intervencions que realitzen en
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la detecció de cremes de contenidors. Els elements afectats, sovint no els podem
determinar donat que a simple vista no es pot saber quin ha estat el nivell d’afectació;
aquesta comptabilització la registra el Departament de Medi Ambient.

3.6.3 Costos
Aquesta és una de les activitats que podríem definir com a troncals, i com a tal, integrada
plenament en les activitats diàries de la Policia Local, pel que el seu cost s’integra dins
del cost general del servei.
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3.7 Protecció Civil
3.7.1 Descripció
Una de les tasques amb major incidència sobre la ciutadania és la de vetllar per la seva
seguretat. Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant,
d'acord amb el que es disposa a les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.
Aquests operatius representen un gran desplegament de mitjans materials i humans per
fer front a l’emergència, i solen participar recursos locals, com Policia, ADF, voluntaris
de protecció civil, brigada i empresa municipal de neteja viària.

3.7.2 Resultats
Operatius

Operatius posats en marxa per fer front a un risc natural o meteorològic prèviament activat
per una Situació Meteorològica de risc (en endavant, “SMR”), avís del Centre
d’Emergències de Catalunya (en endavant, “CECAT”) o activació del manual municipal
d’emergències.
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Simulacres
Les actuacions en simulacres a nivell general de l’any 2019, ha disminuït de forma
notòria. També es comptabilitzen els propis simulacres que realitza cada centre docent
anualment, en els qual la policia ha intervingut d’una o altra manera.
L’any 2012 també va tenir com novetat l’adhesió de les empreses de vulnerabilitat alta
(properes a la Kao) en els dos simulacres de trucades telefònica des de la policia i algunes
practicant el confinament que han continuat durant els anys posteriors.
Posteriorment s’han estabilitzat el nombre de simulacres.
Aquest any s’han realitzat una prova de sirenes de risc químic, realitzada durant el mes
d’abril, mentre que la que es trobava prevista per al mes de novembre finalment va quedar
anul·lada per la Direcció General de Protecció Civil.
Per realitzar aquestes proves es realitzen una sèrie d’actuacions prèvies encaminades a
informar a la ciutadania del fet de les proves.
S’envia per correu electrònic amb material informatiu de la prova als mitjans de
comunicació per tal que facin difusió del mateix i als elements més vulnerables que es
poden veure afectats, com són: centres docents i llars d’infants, residències d’avis, veïns
de nuclis disseminats dins de la zona d’intervenció (Mas de les Aigües) i a empreses amb
la seva seu també dintre d’aquesta zona (empreses dels Polígons Can Vinyals Est i Oest
i de La Flora Fou) i als edificis municipals.
També es demana la col·laboració d’agents cívics per repartir material divulgatiu
(comerços, associacions veïns, plafons informació ciutadana i parròquia, ...).
Per comprovar la efectivitat de la prova, es demana la col·laboració d’una sèrie
d’observadors que ens indiquen el grau d’audició de la prova en diferents indrets del
municipi (ADF, Vigilant de Medi Ambient, Vigilant de la zona blava, Voluntaris de
Protecció Civil, Unitat de Senyalització viària, i el personal administratiu de la Policia
Local que realitza trucades telefòniques als diferents centres afectats).
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A la gràfica s’inclouen, tant les dues proves de sirenes, les tasques de comunicació
abans i després de les proves i els simulacres que, pels seu compte realitzen indústries,
centres docents i llars i on la Policia Local intervé.
RISC QUÍMIC:
•

Simulacres Kao

•

Prova de sirenes

•

Simulacres Plaseqcat

CENTRES DOCENTS:
•

Evacuacions.

•

Confinament Plaseqcat

RESIDÈNCIES:
•

Confinament Plaseqcat

INDÚSTRIES:
•

Empreses vulnerables properes a la Kao que realitzen simulacres
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Dispositius

ESPORTIUS (Curses ciclistes urbanes, interurbanes i medi natural (BTT). Curses
atlètiques urbanes i interurbanes. Curses de vehicles “ral·lis”): Han augmentat
lleugerament.
CULTURALS i TRADICIONALS (Concerts, funcions teatrals amb afectació a la via
pública per gran afluència de públic (La Passió), cercaviles de caire cultural no
tradicional. Cavalcada de Reis, Carnestoltes (Col·legis, de petits i de grans), cercaviles
de gegants, miquelets, correllengua, correfoc, actes de festa major.): Cada vegada hi ha
més actes que demanen la nostra presència.
REIVINDICATIUS

(Manifestacions-concentracions):

Aquestes

actuacions

han

augmentat aquest any. Una part important de les concentracions van estar protagonitzades
pel personal de neteja de l’Ajuntament. No totes les manifestacions i/o concentracions va
ser comunicades prèviament, degut a això no es va poder realitzar un dispositiu previ a
les mateixes, tot i que la Policia Local va intervenir per donar seguretat a les mateixes.
POLÍTICS (Ple Municipal): presència policial al Ple Municipal de l’Ajuntament.
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3.7.3 Costos
Aquesta és una de les activitats que podríem definir com a troncals, i com a tal, integrada
plenament en les activitats diàries de la Policia Local, pel que el seu cost s’integra dins
del cost general del servei.
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4. Atenció ciutadana i tràmits
4.1Policia de Proximitat
4.1.1 Descripció
Continuem apostant per la policia de proximitat com un eina fonamental per contactar
amb els ciutadans i ciutadanes i amb els representants del teixit associatiu d’Olesa, la qual
cosa permet veure i analitzar amb més eficàcia els fets que preocupen a la població d’una
manera directa i propera. La finalitat es conèixer i resoldre els diferents conflictes que es
presenten, derivant a altres departaments de l’Ajuntament segons el marc competencial.
L’any 2018 es va iniciar una aproximació als barris per mitjà de reunions bimensuals amb
les diferents Associacions de Veïns i la integració com a membre permanent de la Policia
Local al Consell de Barris, les quals s’han seguit implementant durant l’any 2019.

4.1.2 Resultats

Les queixes i/o peticions tractades a les reunions amb les diferents Associacions de Veïns
d’Olesa (en endavant, “AAVV”) han derivat en comunicacions i informes, que han estat
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adreçats a les diverses àrees policials i als departaments de l’Ajuntament competents en
cada matèria.
Es manté la relació amb el teixit associatiu i de relacions amb la comunitat-policia
comunitària i de proximitat- , ressaltant les diferents campanyes (comerç segur, consells
de seguretat, PONA i d’altres), les reunions amb els diferents interlocutors socials
(AAVV, ...) i els Consells de Barris.

Les queixes/peticions que ens han realitzat les AAVV d’Olesa de Montserrat han variat
molt en els temes tractats. A la gràfica s’observa que els temes relacionats amb el trànsit,
la seguretat i l’urbanisme són els aspectes més tractats. Podem observar que en general
el nombre de contactes amb aquests interlocutors a disminuït en termes generals; motiu
pel qual seran una prioritat per a l’exercici 2020.
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Campanya de Proximitat de Nadal (PONA)
Del 15 de desembre de 2019 al 15 de gener de 2020 s’ha realitzat la campanya en
prevenció de furts i robatoris, ja que durant aquestes dates la ciutadania acostuma a fer
les compres nadalenques.
Des del departament de la Policia Local d’Olesa de Montserrat s’ha realitzat visites a
diferents comerços de la població informant d’aquestes pautes de prevenció, així com
recopilar informació del comerços com son; el nom comercial, l’adreça, l’activitat, el nom
i el DNI del titular i un telèfon de contacte en cas d’emergència.
Cal ressenyar que els titulars o responsables dels comerços agraeixen la presència policial
en aquestes dates, no obstant la majoria troben a faltar presència policial durant la resta
de l’any. Enguany durant la campanya s’ha visitat un total de 100 comerços menys que
la darrera campanya. Motiu pel qual serà unes de les prioritats de la Unitat la cobertura
d’aquest servei a tots els establiments del municipi per al 2020.
En termes generals la sensació de seguretat és bona, i en general les qüestions realitzades
per la majoria dels comerciants tenien relació amb les Obres de l’Avinguda Francesc
Macià i amb la Mobilitat en general.
Les preocupacions que es detecten es traslladen per mitjà de la Unitat de Policia de
Proximitat als departaments escaients per donar la millor solució possible en el marge de
temps més curt que es pugui.
La Policia Local manté actualitzada una base de dades amb els comerços de la població
que ens facilita la localització dels titulars en cas de necessitat.

4.1.3 Costos
Aquesta és una de les activitats que podríem definir com a troncals, i com a tal, integrada
plenament en les activitats diàries de la Policia Local, pel que el seu cost s’integra dins
del cost general del servei.
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4.2 Instancies, trucades, visites
4.2.1 Descripció
Queixes
Ha hagut un reducció generalitzada de les queixes, exceptuant les queixes per obres, les
quals gairebé s’ha vist duplicades.

Com es pot observar a la gràfica, un molt alt percentatge de les queixes ciutadanes venen
referides a sorolls, ja sigui al carrer, establiments i/o d’habitatges.

Intervencions amb vehicles
Aquesta gràfica es refereix a les demandes realitzades per ciutadans sobre problemes
generats per vehicles (guals, voreres, etc ). Les actuacions realitzades en moltes
voreres (instal·lació de pilones fixes) ha derivat en una menor demanda de serveis
relacionats amb queixes ciutadanes de vehicles sobre de les voreres. Al temps que
campanyes de sensibilització i control dels guals, ha fet que, aquests, siguin
majoritàriament respectats.
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A l’apartat “Altres” identifiquem totes aquelles tasques realitzades que no es refereixen
exactament a la resta de la gràfica i relacionades a avisos d’infraccions que no es
concreten, vehicles avariats que necessiten nostre ajuda, informacions donades a
ciutadans sobre tràmits de vehicles, etc.

Mediació
La mediació in situ que realitza la policia local ajuda a solucionar moltes discussions.
Aquesta mediació implica que la gran majoria dels fets no arribin a instàncies judicials i
es puguin solucionar de forma més o menys amistosa.
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Si, tot i la mediació de la Policia Local el conflicte persisteix, les parts disposen d’un
Departament de Mediació a l’Ajuntament que pot intervenir en els casos que, per la seva
complexitat i/o enquistament, una mediació puntual que realitzi la Policia Local no pot
donar solució al problema. La Policia Local no sols informa a les parts de la possibilitat
de fer servir el Departament de Mediació, també envia a aquest departament, d’ofici,
informes d’aquest casos complexos.

Assistencials
El fet de ser un servei de 24 hores fa que la ciutadania tingui a la Policia Local com a
servei d’urgència de referència, el que implica que som requerits per la majoria de les
incidències personals que succeeixen a Olesa (accidents domèstics, caigudes a la via
pública, persones malaltes ...)

4.2.1 Resultats
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A l’apartat “Assistència genèrica a persones” englobem totes les intervencions que
realitzem en assessoraments per problemes familiars i/o veïnals, peticions de
comprovacions de situacions de persones per part de familiars, problemes relacionats amb
entrades de domicilis (pèrdua de claus, panys avariats, claus deixades a l’interior,...).

4.2.2 Costos
Aquesta és una de les activitats que podríem definir com a troncals, i com a tal, integrada
plenament en les activitats diàries de la Policia Local, pel que el seu cost s’integra dins
del cost general del servei.

4.3Expedients i tràmits realitzats
Informes per accidents de trànsit
Un apartat que genera força feina són els informes sobre accidents de trànsit que demanen
les companyies d’assegurances. La tònica d’aquest servei ve sent molt semblant durant
els darrers anys, tot i que en aquest darrer any ha augmentat lleugerament.
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Tramitació objectes perduts
Després de la millora del sistema de ressenya i tramitació d’objectes perduts en l’exercici
2018, podem observar que per al 2019 el nombre d’expedients gestionats a disminuït.

Aquesta tasca no sols comporta la recollida dels efectes, a posteriori s’ha de localitzar els
titulars del mateixos i fer-los lliurament, així com l’inventari dels efectes que, pel temps
que porten en custòdia, s’han d’enviar a destruir.
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5. Atenció interna municipal i tràmits
5.1Sol·licituds i requeriments
Com ja hem dit, les actuacions policials en moltes ocasions van lligades a les sinergies
departamentals del nostre Ajuntament, essent actuacions tranversals, principalment
vinculades a activitats subjectes a llicència municipal.

Actuacions en obres
Sovint la Policia Local inicia actuacions per iniciativa pròpia o a requeriment, informant
dels resultats al departament de Serveis Tècnics.

Les actuacions es realitzen tant en obres públiques com privades. La nostre intervenció
acostuma a realitzar-se per comprovar la situació de les senyalitzacions, les bastides per
la protecció dels vianants, els permisos en obres privades, etc.
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Animals
Entre les tasques de desenvolupa la Policia Local d’Olesa de Montserrat s’inclou el
control exhaustiu dels animals de companyia, sobre tot en la interacció d’aquests envers
els ciutadans als espais públics, la documentació, el microxip i el cens municipal; i en els
gossos potencialment perillosos, l’assegurança i la llicència municipal preceptiva.
La Policia Local ha efectuat controls per verificar que els propietaris dels animals
compleixin amb la normativa específica.
Aquests controls han donat com a resultat una sèrie de denúncies que ha tramitat la Unitat
de Gestió d’Expedients de l’Ajuntament.
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En relació a les denúncies tipificades com a greus, les que més hem detectat són les de no
tenir assegurança concertada els posseïdors de gossos PPP, seguit de no portar-los a
passejar amb el corresponent morrió o per abandonament.

En quan a les molt greus, destaca el fet dels propietaris de PPP sense la corresponent
llicència municipal.
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A part de les infraccions detectades i denunciades, s’han realitzat durant l’any moltes
intervencions amb animals (recerca d’animals perduts, recollida i lliurament de gossos
escapolits o perduts, intervencions en problemàtiques amb gossos a la via pública
(mossegades, baralles, ...) totes de poca consideració, petites molèsties veïnals que no
arriben a infracció, etc.
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Avaries
Com a servei de 24 hores que realitza la Policia Local i tenint en compte la mateixa
idiosincràsia de les avaries (no tenen hora fixa de produir-se), la ciutadania acostuma a
informar d’aquestes directament a la policia, que després s’encarrega de derivar les
reparacions als serveis escaients. Aquest tipus d’avaries venen referits a serveis essencials
com són, aigua, gas i electricitat, a l’enllumenat públic i semàfors, en definitiva, tot el que
s’avaria per l’ús.
La gran majoria de les avaries detectades i/o informades es refereixen a l’enllumenat
públic, que s’encarrega l’Ajuntament de solucionar. Mentre que les dels serveis essencials
es deriven a les companyies encarregades (Comunitat Minera, Gas Natural i Endesa).

Desperfectes via pública
Quan parlem de desperfectes en via pública ens referim a tots aquells desperfectes que no
son de senyalització; inclou voreres, arbres, calçada, bancs, i d’altres siguin o no
competència de l’Ajuntament.
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Els definits com “desperfectes via pública i contenidors” són els de competència
municipal (no s’inclouen els contenidors cremats) mentre que les “Façanes” es refereix a
despreniments de revestiments i cornises, deslluïments, etc., i els “altres desperfectes”
són els referits a d’altres elements aliens a l’administració (cabines de telèfon, pals de
telefonia o electre, etc.).
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6. Pressupost
La Policia Local està inclosa dins del Departament de Seguretat Ciutadana, però també
desenvolupem les tasques relatives a la mobilitat. Degut a això, us presento el pressupost
de les dues àrees.
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7. Annexos
7.1 . Horaris
Policia Local
La Policia Local és un cos d’emergència, i com a tal presta el seu servei les 24 hores del
dia els 365 dies de l’any.

Oficina de Recepció de Denúncies
Des de l’any 2007, i per mitjà del conveni signat per l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat
i el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, la Policia Local d’Olesa de
Montserrat s’ha incorporar al Sistema d’Informació Policial, això vol dir que tenim accés
a les bases de dades policials i judicials gestionades per la Generalitat de Catalunya, el
que inclou la recollida de denúncies per il·lícits penals amb els programaris específics del
Cos de Mossos d’Esquadra.
Disposem d’una Oficina de Recollida de Denúncies que dona servei a la ciutadania
de dilluns a diumenge de les 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 hores. Tot i així, si qualsevol
ciutadana o ciutadà requereix formular una denúncia que revesteixi caràcter d’urgència,
el personal de la Policia Local li podrà recollir en qualsevol moment del dia o de la nit.

Unitat de Suport
La Unitat de Suport de la Policia Local coneix sobre temes relacionats amb el negociat
de sancions, objectes perduts, facturació, etc.
El seu horari d’atenció al públic és el següent: Dilluns a Divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Dimarts de 16:00 a 19:00 hores.
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Unitat de Senyalització Viària (USV)
A la USV se li ha encomanat les tasques de manteniment de la senyalització viària a Olesa
de Montserrat, realitzant tasques de col·locació de senyals verticals, pintura de les
marques vials, etc.
El seu horari és el següent:
Dilluns a Divendres de 07:00 a 14:30 hores. També se sol·licita la seva presència en
esdeveniments on la senyalització mòbil és una de les eines importants en la tasca a
realitzar (curses, Reis, Festa Major, ...).
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