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Què fem?

Responsable
polític

 Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els

















edificis, les instal·lacions i les dependències d’aquestes corporacions
Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que
estableixen les normes de circulació.
Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins el nucli urbà,
i comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.
Exercir de policia administrativa, a fi d’assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres
disposicions i actes municipals, d’acord amb la normativa vigent
Exercir de policia judicial.
Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la
comissió d’actes delictuosos, el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.
Col·laborar amb les forces o els cossos de seguretat de l’Estat i amb la
Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment e l’ordre en grans concentracions humanes quan siguin requerides
a fer-ho.
Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerides a
fer-ho.
Vigilar els espais públics.
Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitat públiques, participant,
d’acord amb el que disposen les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.
Vetllar per al compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l’entorn.
Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el
municipi.

Ens podeu trobar a

Lluís Pujol
lpujol@palafrugell.cat

Responsable
tècnic

Andreu Verdugo
Personal
 2 sergents
 6 caporals
 39 agents
 3 agents interins
 3 administratius

Pressupost
total

Avinguda Garcia Lorca, 31
3.533.799,89€

Horari d’atenció al públic

Pressupost
executat

els 365 dies de l’any

3.445.031,89€

Policia Local

01. Pressupost
Desglossament de les despeses en diferent partides de la Policia Local.
Descripció
Retribucions bàsiques funcionaris Policia Local
Retribucions complementàries funcionaris Policia
Local
Formació personal Policia Local
Despeses Escola de Policia
Arrendaments equips de transmissió
Arrendaments PDA’s Policia
Arrendament vehicles Policia
Despeses càmeres control d’accés vehicles
Adquisició armes
Manteniment vehicles Policia
Material fungible Policia
Material vialitat i circulació
Carburants vehicles Policia
Vestuari personal Policia
Telèfons Seguretat Ciutadana
Manteniment transmissions
Assegurances vehicles Policia
Neteja dependències Policia Local
Protecció Civil
Contracte estudis i informes externs Policia
Servei de tramitació de multes
Contracte grua
Adquisició motocicleta Policia
Equipament comissaria
Obres de millora comissaria
Seguretat Social Policia Local

Crèdits totals
consignats
704.624,77

Obligacions
reconegudes
703.494,61

1.553.012,43

1.551.719,70

9.563,00
894,00
10.231,00
4.000,00
39.255,60
42.692,92
2.545,00
10.790,00
10.600
33.088,00
20.000,00
23.000,00
8.208,00
1.000,00
4.800,00
26.664,00
4.200,00
5.990,00
160.000,00
141.315,00
18.000,00
16.883,17
46.642,00
635.797,00
3.533.799,89

14.895,99
7.793,28
3.872,00
39.098,16
35.025,53
2.777,92
10.549,57
10.083,38
34.744,64
18.868,01
22.943,08
12.014,13
1.472,40
1.847,11
26.570,46
4.019,86
4.779,50
144.799,92
141.312,69
15.344,02
13.418,02
41.025,92
582.561,99
3.445.031,89

02. Descripció de les activitats
02.01 Policia de trànsit
02.1.1 Accidentalitat viària

Núm. total d’accidents
Accidents amb ferits greus
Accidents amb víctimes mortals

2014
324
3
-
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02.1.2 Controls de trànsit

2014
Controls estàtics
304
Vehicles controlats 3.494

02.1.3 Servei de grua

2014
Totals
804
Infracció
659
Abandonament
21
Control Alcoholèmia
11
Immobilització
67
Precinte
6
Vehicles recuperats robatori
6
Varis
34
02.1.4 Talls de carrer
2014
Talls carrers 271

02.02 Oficina d’atenció al ciutadà
L’oficina d’atenció al ciutadà és un punt de referència per a moltes persones per tal
d’informar-se i assessorar-se en diversos temes, no només de trànsit o seguretat ciutadana.
Les demandes que s’atenen a l’OAC van des de l’orientació en temes de caire jurídic, fins a
informació turística de la Vila.
Des de l’Oficina d’Atenció al ciutadà s’atenen:
Les demandes directes dels ciutadans i visitants de Palafrugell.
Les trucades telefòniques.
Es coordinen les comunicacions entre els agents de servei.
Les altres tasques que es realitzen són:
Gestió informàtica del dipòsit de vehicles.
Cobrament de taxes de grua i de talls de carrer.
Registre informàtic de les incidències i de les trucades.
Control de les càmeres de vigilància.
Gestió de l’Oficina d’Objectes perduts.
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02.03 Oficina d’objectes perduts
La gestió de la devolució dels objectes perduts recau en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC). Durant l’any 2014 s’han obert 520 expedients d’objectes perduts, dels quals 324 han
estat per objectes recuperats i 196 per objectes els quals el seu propietari comunicava que
havia perdut.

02.04 Negociat de sancions
El departament de sancions ha tramitat durant l’any 2014 un total de 20.748 expedients de
denúncies, del les quals 13.819 eren per infraccions a l’Ordenança de circulació i seguretat
vial i Reglament General, 6.615 per infraccions a l’Ordenança Reguladora de les Zones
Blaves, i 314 denúncies del Servei Català de Trànsit.

02.05 Gestió administrativa
Al llarg de l’any 2014 han entrat al registre de la Policia Local un total de 1.800 documents.
Per altra banda han sortit de les nostres oficines un total de 1.655 documents.
Un altre tràmit documental és l’aixecament d’un total de 243 actes per deixar constància
d’esdeveniments susceptibles d’expedients sancionadors, o simplement per posar de
manifest una voluntat.
Tipologia
Vehicle abandonat
Genèrica
Inspecció ocular
Immobilització vehicle
Precinte vehicle
Alcoholèmia
Lliurament objectes
Entrega Menors
Inspecció activitats
Civisme
Per fer constar
Venda ambulant
Altres

Totals
19
6
3
37
7
41
6
18
4
36
25
3
38

02.06 Gestió vehicles abandonats
Del control i la gestió dels vehicles abandonats es porta un registre específic de cada
vehicle, per tal de controlar les gestions realitzades, i l’agent que les ha dut a terme.
2014
Vehicles controlats 123
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02.07 Educació vial
Durant el curs 2013-2014 es va impartir educació vial als següents centres escolars:
col·legis VEDRUNA, SANT JORDI, BARCELO I MATES, CARRILET i TORRES I JONAMA
de Palafrugell i de Mont-ràs i col·legi PI I VERD.
Els alumnes més joves de Palafrugell també inicien un primer contacte amb la Policia Local.
Amb motiu del concurs de dibuix es porten vehicles policials als alumnes de P3, P4 i P5.

Lliurament de premis del concurs de Dibuix

També s’organitza el parc infantil de bicicletes que està adreçat als alumnes de 4t i 6è de
primària, que un cop fetes les classes teòriques a l’escola, van posar a la pràctica tot allò
tractat amb el trànsit.

Parc infantil de bicicletes

Parc infantil de bicicletes

02.08 Seguretat Ciutadana
Els ítems o paràmetres a tenir presents en aquesta àrea són:
•
La presentació de denúncies
•
El número de detencions efectuades
•
La instrucció d’atestats
•
L’elaboració d’un mapa de fets delictius
•
Les actuacions relacionades en matèria de seguretat pública

Núm. total d’intervencions
Contra el patrimoni

2014
2.171
819
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Contra la integritat física
Contra la llibertat sexual
Contra la intimitat i la integritat moral
Contra l’ordre públic
Contra la seguretat col·lectiva
De les falsedats
De les relacions familiars
De les relacions amb la comunitat

65
9
59
802
12
1
331
73

Actes
En aplicació a la llei 1/92 de protecció de la Seguretat Ciutadana s’han aixecat 66 actes
relacionades amb la intervenció de substàncies estupefaents o amb relació amb armes o
altres mitjans d’agressió. Les substàncies o material comissat es trameten a la Direcció
General de Seguretat Ciutadana, que s’encarrega de la instrucció dels expedients.
2014
Llei 1/92 (protecció seguretat
ciutadana) (substàncies)
Armes i altres mitjans d’agressió

62
4

Atestats
Concepte
Total
Amenaces
4
Apropiació indeguda vehicles
1
Atemptat a agent de l’autoritat
2
Autorització menors viatjar a estranger
2
Cond. amb priv. judicial caut. o def. permís/llicència
5
Conducció temerària
3
Conduir sense haver obtingut mai permís o llicència
7
Conduir sense permís per pèrdua de vig. per punts
6
Conduir sota els efectes d’alcohol
31
Danys
5
Danys imprudents
1
Danys per imprudència vehicle
3
Defraudacions de fluid elèctric i anàlogues
1
Delictes contra la salut pública (tràfic de drogues)
10
Diligències informatives
17
Diversos sense especificar
7
Entrada a vivenda aliena
1
Falsificació moneda i efectes timbrats
1
Falta d’amenaces
4
Falta de danys
12
Falta descurança d’animals ferotges
4
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Falta de furt
Falta de lesions
Falta de respecte o desob. lleu agents autoritat
Falta de sostracció - utilització vehi. s/intimidació
Falta d’injúries
Furts
Ingrés hospitalari involuntari
Lesions
Maltractaments en l’àmbit de la llar
Negativa a sotmetre’s a les proves
Ocupació immobles
Ordre de crida i cerca
Pèrdua de documentació
Pèrdua d’objectes
Realització arbitrària del propi dret
Resistència, desobediència a agents de l’autoritat
Robatori amb força
Robatori amb força interior vehicle
Robatori i furt d’ús de vehicle sense intimidació
Tracte degradant / vexatori
Trencament de condemna (resolució judicial)

19
5
1
1
2
14
2
4
12
3
1
9
5
20
1
2
15
6
2
2
6
258

2014
Atestats instruïts
258
Persones detingudes 149
Policia comunitària
La policia de proximitat i les relacions amb la comunitat queden emmarcades dins del servei
públic de policia en les funcions de prevenció, foment de la pacífica convivència i protecció
de les persones.
Els integrants de la unitat de policia comunitària de Palafrugell mantenen una estreta relació
amb la ciutadania que acosta la funció policial a la societat que serveix. Aquesta relació
propera, policia-ciutadà, fa que el flux d'informació sigui bidireccional i augmenti
exponencialment a mesura que s'incrementa la confiança mútua, d'aquesta manera es
defineixen "a mida" les necessitats de cada zona o sector de treball amb la possibilitat
d'adaptar-les o reajustar-les a cada situació.
Entrevistes de contacte ordinari
Amb els centres escolars
6
Amb els comerciants
31
Amb les associacions de veïns
5
Amb particulars
211
Detecció absentisme escolar
0
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02.09 Protecció de les persones
Escoles
Durant el període escolar que es compren des del mes de setembre fins al mes de juny, es
dóna seguretat durant l’entrada i la sortida dels alumnes als centres docents, amb un mínim
d’un agent i un màxim de dos per escola.
A Palafrugell hi ha un total de 8 centres d’ensenyament que necessiten cobertura a les hores
d’entrar i sortir, al matí i a la tarda.
A banda de la seguretat als alumnes en l’entrada i la sortida dels centres escolars, a l’hora
d’esbarjo dels centre d’educació secundària, es realitzen patrulles per la zona per garantir la
seguretat dels joves. Quinzenalment es mantenen entrevistes amb els directors dels centres
d’educació secundària, per tal de poder solucionar qualsevol conflicte que pugui sorgir.
Funerals
Durant l’any 2014 s’han cobert un total de 67 funerals, els quals requereixen la presència
d’un a tres agents, segons les previsions.
Atencions relacionades amb l’atenció directe a les persones
Es freqüent rebre avisos sol·licitant presència dels serveis sanitaris per atendre persones
que s’han lesionat o que es troben malament. Pot tractar-se d’una ensopegada al carrer,
d’una caiguda a l’interior del domicili, o d’algun trasllat urgent a un centre hospitalari.
En aquests casos les unitats d’intervenció amb la informació obtinguda mobilitzen els serveis
d’urgència necessàries; 061 / VAM / bombers, a més de poder oferir una primera assistència
de primers auxilis o de suport psicològic.

Concepte
Actuacions de policia assistencial
Actuacions amb persones lesionades
Actuacions amb persones malaltes / intoxicades
Intent de suïcidi

Total
132
65
143
5

Serveis extraordinaris
A Palafrugell es celebren durant l’any actes que ja sigui per la serva tradició o per la seva
repercussió social atrauen una gran afluència de públic.
Cada acte o festa fa necessària una planificació específica ja que les característiques de
cadascuna són diferents, es cobreix tant la seguretat del trànsit com dels persones
assistents i participants als actes.
Els actes celebrats durant l’any 2014 han estat els següents:

GENER

Primer sol de l’any
Cavalcada de Reis a Palafrugell
Arribada dels Reis a Llafranc

FEBRER

Carnestoltes de les Escoles
Concurs de dibuix “Els nens, les nenes i la Policia
Local”
Cursa ciclista
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MARÇ

Cursa ciclista
II cursa popular 5 Km Vila de Palafrugell
Special Olímpics

ABRIL

Cursa de les Escoles
Processó de Setmana Santa
Dia del Far de Sant Sebastià
Tractorada popular
Diada de Sant Jordi
EuroLaser Calella

MAIG

Flors i Violes
Eleccions Parlament Europeu
Voltes ciclistes
Exhibició canina
Marxa de la Garoina
Fireta infantil
Concentració Custom
Havaneres a Plaça Nova
Cursa Memorial Antonio Miguel
Festes de Primavera (diversos actes: Tustarrada,
Torraiada, Cheerleaders, concerts a Can Mario,
cercavila de Grallers i Capgrossos, correfoc,
espectacles infantils, artesania...)
Extrem 4x4
Meeting d’atletisme
Regates Tamariu
Trobada vehicles clàssics

JUNY

52è Carrousel Costa Brava
X cursa Llafranc - pujada al Far de Sant Sebastià
Festa de la Pela del Suro
Cursa ciclista
Sortida bicicletes escola Torres i Jonama

JULIOL

48a Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell
Festa Major de Palafrugell (diversos actes)
Barraques
Enfilalls
Concerts Cap Roig
Concert Itaka

AGOST

Concerts de Cap Roig
Mini marató de Calella
Festa del carrer Ample
Festa Major de Llafranc
Festa Major de Tamariu
Havaneres Port Bo
Havaneres Plaça Nova
Fira Brocanters
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Travessia de Llafranc
Festa Major de Llofriu
Bicicletada popular de Llafranc
Sardinada
Festa d’Ermedàs
Festa de Sant Roc
Rebaixes al carrer
Festa del Pedal
Festa del barri Piverd
SETEMBRE

Mercat Boig
Havaneres a Tamariu
Cursa ciclista

OCTUBRE

Travessia Radikal Mar Brava
Oncotrail
Concert Jazz
Festa musulmana del xai

NOVEMBRE Diada de tot Sants
Marxa de l’escola Barceló i Matas
Consulta del 9N
Concentració de motos Vespa
DESEMBRE

Fira de Nadal
Pista de Gel
Ball Cap d’any

02.10 Protecció civil
La protecció civil en el municipi recau en la revisió i actualització dels diferents manuals
d’actuació, i que sigui operatius al presentar-se l’emergència o situació de risc. Actualment
són set els manuals redactats pels diferents riscos especials que en el municipi es poden
produir i tenir conseqüències per a la població.
L’Ajuntament de Palafrugell disposa del següents manuals:
Manual d’Actuació per a Contaminació Accidental de la Aigües Marines (CAMCAT)
Manual d’Actuació per a Inundacions (INUNCAT)
Manual d’Actuació per a nevades (NEUCAT)
Manual d’Actuació per a emergències sísmiques (SISMICAT)
Manual Bàsic d’Actuació
Manual d’actuació per emergències per accidents en el transport de mercaderies
perilloses per carretera (TRANSCAT)
Manual d’Actuació per a incendis forestals (INFOCAT)
L’Ajuntament de Palafrugell participa activament en les següents campanyes estacionals de
prevenció de riscos programades per la Generalitat de Catalunya.
INFOCAT. D’abril a setembre
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INUNCAT. De juliol a novembre.
NEUCAT. D’octubre a març.
REVETLLES. Abril, per a la nit de Sant Joan.
RUES I FESTES POPULARS. De maig a juny.
Altres riscos
Existeixen un conjunt de riscos que per la seva materialització no suposen una afectació a
un conjunt important de persones, sinó que a una de sol o col·lectiu petit. Aquests
normalment queden fora de les actuacions del sistema de protecció civil, no obstant això,
estan relacionats amb els riscos pròpiament coneguts com poder ser els riscos naturals o
antròpics.

Concepte
Incidències meteorològiques
Inspeccions de riscos

Total
11
49

03. Convenis i col·laboracions
Renovació del conveni signat entre l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil i
l’Ajuntament de Palafrugell.
Des de l’any 2001 es troba en vigència el conveni signat entre la Creu Roja i l’Ajuntament de
Palafrugell, matèria de Teleassistència.
Des de l’any 2007 es va signar el conveni de delegació de facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació voluntària i executiva dels expedients sancionadors per infraccions en
matèria de trànsit vial i de l’ordenança municipal de civisme i convivència a favor de la
Diputació de Girona.
Des de l’any 2005 hi ha vigent el conveni de col·laboració en matèria de controls
d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de
Palafrugell.
Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Palafrugell en
matèria d’Educació per a la Mobilitat Segura i Pràctica, parc d’educació viària de bicicletes.
Conveni de col·laboració entre el servei català de trànsit i l’Ajuntament de Palafrugell en
matèria d’Educació per a la Mobilitat segura i pràctica, parc d’educació viària de ciclomotors.
Des de l’any 2006, conveni de col·laboració entre la Direcció General de Trànsit del Ministeri
de l’Interior i l’Ajuntament de Palafrugell, sobre l’accés als registres de vehicles i persones
de l’organisme autònom de la Prefectura Central de Trànsit.
Des de l’any 2002, conveni sobre les connexions al Sistema d’Informació Policial entre la
Direcció General de Seguretat Ciutadana i l’Ajuntament de Palafrugell.
Des d’octubre de 2010, programa de conciliació i reparació municipal a efectuar pel cos de
Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Palafrugell.
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Abril de 2011, es firma el conveni de col·laboració entre el departament d’interior per la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Palafrugell per a l’adhesió de l’Ajuntament a la
Xarxa RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya, i el conveni
de cessió de l’ús del programari de gestió i suport als processos de les policies locals
denominat SIPCAT entre el departament d’Interior i l’Ajuntament de Palafrugell.
L’11 d’abril de 2011 es va signar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit
i l’Ajuntament de Palafrugell per a la redacció d’un pla local de seguretat viària.
Conveni col·laboració interadministrativa entre l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i
l'Ajuntament de Palafrugell, per realitzar un curs de pràctiques de tir a la Policia Local de
Torroella de Montgrí, els dies 6 i 13 de maig de 2013

04. Indicadors
Indicador
2014 2013 2012 2011
Nombre total d’accidents
324
255
242
267
Accidents amb víctimes mortal
0
0
0
1
Accidents amb ferits greus
3
2
1
6
Atestats per delictes i faltes
258
233
192
222
Persones detingudes
149
101
89
121
Llei 1/92 (protecció seguretat ciutadana) (substàncies)
62
108
86
65
Armes i altres mitjans d’agressió
4
4
1
5
Controls estàtics
304
481
216
121
Vehicles controlats
3.494 4.334 5.575 5.436
Vehicles retirats amb grua
804
974
937 1.300
Talls de carrer
271
229
249
182
Vehicles abandonats controlats
123
98
66
119
Núm. total d’intervencions
2.171 1.890 1.634 1.545
Intervencions Contra el patrimoni
819
723
736
580
Intervencions Contra la integritat física
65
70
65
87
Intervencions Contra la llibertat sexual
9
15
9
4
Intervencions Contra la intimitat i la integritat moral
59
32
20
28
Intervencions Contra l’ordre públic
802
733
551
553
Intervencions Contra la seguretat col·lectiva
12
16
14
24
Intervencions De les falsedats
1
1
2
1
Intervencions De les relacions familiars
331
266
189
197
Intervencions De les relacions amb la comunitat
73
34
48
71
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