Nota de premsa
Terrassa, 23 de maig de 2016

Baixa el nombre de víctimes d’accidents de trànsit a
Terrassa
La memòria 2015 de Policia Municipal s’ha presentat avui al Consell Municipal
de Seguretat

Al llarg de 2015 els accidents de trànsit registrats a la ciutat van produir 949
víctimes. La xifra representa una disminució de l’1,45% respecte l’any anterior,
malgrat que la xifra total d’accidents va augmentar (1.890 davant 1.827 el 2014). El
nombre de víctimes mortals també va baixar, passant de cinc el 2014 a quatre el
2015; mentre que les víctimes greus van augmentar (de 44 a 49). Aquestes xifres
formen part de la memòria anual de Policia Municipal, que s’ha presentat avui al
Consell Municipal de Seguretat. El document recull els principals indicadors de
l’activitat de la Policia Municipal durant l’any passat, en què aquest cos de seguretat
va fer un total de 29.093 intervencions (una mitjana de 80 diàries).
Pel que fa a denúncies de trànsit tramitades a l’Ajuntament de Terrassa, l’any passat
la xifra va baixar més d’un 28% (de 44.261 el 2014 a 31.726 el 2015). Entre els
indicadors més significatius en aquest apartat, destaquen la reducció de denúncies
per excés de velocitat (12.237, 5.500 menys) i per no respectar la senyalització
(10.110, 5.702 menys). Les infraccions de trànsit que més van augmentar van ser
les relacionades amb sorolls, que van passar de 3 a 11, i, en segon lloc, no portar el
cinturó de seguretat (de 603 a 800).
En l’àmbit de la seguretat ciutadana, la Policia Municipal va fer 302 detencions
durant el 2015 per fets delictius diversos, és a dir, un 9,85% menys que l’any
anterior. La majoria de fets delictius que van comportar una detenció per part de la
Policia Municipal durant l’any passat van ser per lesions (93) o contra el patrimoni
(78). També hi va haver detencions per delictes contra la seguretat viària (29), l’ordre
públic (28) i d’altres. A l’apartat d’intervenció d’armes, la xifra d’armes i objectes
intervinguts ha baixat de 127 a 107 (prop d’un 32%). Els expedients de Policia
Municipal per intervenció de substàncies han baixat també lleugerament (de 429 a
421), encara que les quantitats han augmentat, sobretot la marihuana (més de 38
kg. davant menys d’un kg el 2014).
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Pel que fa a violència en l’àmbit familiar, la Policia Municipal va intervenir en 134
casos durant el 2015. D’aquests, la gran majoria (108) van ser casos de violència de
gènere, tot i que també es van donar 26 casos d’altres formes de violència a la llar.
La Policia Municipal va intervenir en 25 trencaments d’ordres d’allunyament (hi ha
429 ordres vigents).
Les denúncies per incompliment de les ordenances municipals van experimentar un
lleuger augment l’any passat. En total se’n van tramitar 989, un 7,62% més que el
2014. La meitat de les denúncies corresponen a actuacions incíviques, el 16% per
sorolls, el 7% a utilització irregular de contenidors o sacs i el 6% a venda ambulant
no autoritzada. La resta corresponen a altres tipologies.

Més formació i prevenció
A banda de tot aquest ventall d’actuacions, la Policia Municipal desenvolupa també
accions de caire preventiu. Precisament, el 2015 el cos va apostar per aquestes
accions, doblant el nombre de sessions formatives per a col·lectius diversos (de 49
sessions amb 1.639 participants el 2014 a 98 sessions amb 2.906 participans el
2015). Entre aquestes sessions destaquen les xerrades sobre seguretat informàtica,
drogues i assetjament. La majoria de les sessions són per a joves, tot i que també
n’hi ha d’específiques per a pares, infants o gent gran. D’altra banda, en l’àmbit de
l’educació viària, s’han fet activitats per a 42 centres de primària i 23 de secundària
arribant a milers d’alumnes. A més, 22 centres de secundària han participat a
l’activitat “Game Over” i 17 a “Canvi de Marxa”. Es tracta de sessions de
sensibilització sobre conductes de risc i conducció, que es fan conjuntament amb
l’Institut Guttmann i la Fundació Mutual de Conductors, respectivament.

Pla Director de la Policia Municipal i Pla Local de Seguretat
Al Consell Municipal de Seguretat celebrat avui també s’ha tractat sobre l’elaboració
del Pla Director de la Policia Municipal i del Pla Local de Seguretat. El Pla Director
de la Policia Municipal té com a objectius analitzar la situació actual del cos de
policia local, avaluant les seves oportunitats i febleses, actualitzar les funcions i
l’estructura orgànica del cos, sota els criteris d’una major proximitat amb la
ciutadania i les entitats ciutadanes, i definir les àrees de millora i les mesures
d’actuació. Els treballs de diagnosi duts a terme revelen que la Policia Municipal està
ben valorada per la ciutadania, que és el cos policial de referència i que hi ha una
demanda ciutadana de més presència policial, i que s’ha de millorar a nivell de
comunicació, planificació estratègica i manca de recursos humans. Arran aquesta
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anàlisi, el pla identifica diverses àrees de millora, com ara l’elaboració de plans de
comunicació i de formació i l’increment de la plantilla. El Pla s’està presentant
actualment als Consells Municipals de Districte (demà mateix es farà l’última sessió,
al districte 4) i es preveu que properament es pugui elevar a la Junta de Govern per
a la seva aprovació.
El Pla Local de Seguretat és l’instrument que, a partir d’una diagnosi, permet ordenar
en el temps actuacions en l’àmbit de la seguretat i identificar els actors i els
paràmetres per avaluar-ne l’eficàcia. Ha d’incloure tots els aspectes de la seguretat
pública: protecció de persones i béns, policia administrativa, activitats que poden
perjudicar tercers, convivència i civisme, protecció civil, trànsit, etc. L’elaboració del
pla ha arrencat avui amb la constitució d’una comissió, que inicialment està formada
per tots els membres del consell però que podrà admetre noves incorporacions.
Abans de l’estiu se celebrarà un Consell de Seguretat extraordinari que es dedicarà
monogràficament a l’elaboració del Pla Local de Seguretat. La previsió indica que el
pla es treballarà durant els propers mesos i es presentarà dins del primer trimestre
de l’any vinent.
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