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1. RECURSOS HUMANS 

 
1.1. ORGANIGRAMA 

 
La plantilla de la Policia Local pressupostada per a l’any 2018 la conforma un total 
de 38 agents distribuïts en les diferents categories, a més de dos operaris de grua, 
una administrativa i una auxiliar administrativa que depenen també del nostre 
departament. A continuació es detalla la plantilla i l’organigrama de la Policia Local 
de Cubelles a data 31 de desembre de 2018.  
 
 

 
 
 
 
 
Plantilla a 31 de desembre de 2018 
 

INSPECTOR SOTSINSPECTOR SERGENT CAPORAL AGENT 

     

1 1 0 5 27 

 

 

 
 

CÀRREC GRUP NIVELL TOTAL VACANTS 

INSPECTOR A2 23 1  

SOTS-
INSPECTOR 

C1 22 1  

SERGENT C1 21 1 1 

CAPORAL C1 19 5  

AGENT C1 17 29 3 

VIGILANT AP 14 1 a extingir 

CONDUCTOR 
DE GRUA 

C2 13 2  

Administratiu/va C1 18 1  

Auxiliar de 
Gestió 

Administrativa 
C2 17 1  

TOTAL PLANTILLA POLICIA LOCAL 34  EFECTIUS 
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ALCALDIA 

REGIDORIA DE SEGURETAT 
CIUTADANA 

CAP DE LA POLICIA LOCAL 

SOTSCAP DE LA POLICIA LOCAL 
 

 

GRUP 1 USC 

GRUP 3 USC 

GRUP 2 USC 

GRUP 5 USC 

PROXIMITAT 

GRUP 4 USC 

UNITAT ADMINISTRATIVA 

OAC 

4  AGENTS + 1 

CAPORAL 

5 AGENTS 4 AGENTS 

2 OPERARIS DE GRUA 

 
 
 
Organigrama a data 31 de desembre de 2018 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A data 31/12/2018, la plantilla orgànica de la Policia Local estava formada per 38 
efectius, dels quals, 4 es trobaven vacants. 
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1.2. HORES DE SERVEI REALITZADES EL 2018 

 

 
NORMALS EXTRES BAIXES PERMISOS TOTALS 

AGENTS 
PER 

TORN 

Gener 4469 80 44 90 4415 5,30 

Febrer 4243,5 124 56 158 4153,5 5,24 

Març 4580,5 87 112 68 4487,5 4,95 

Abril 4265 110 208 66 4101 5,15 

Maig 4014 160 468 83 3623 4,88 

Juny 3718 191 724 153 3032 4,60 

Juliol 3613 481 760 53 3281 4,36 

Agost 3828 549 392 113 3872 4,70 

Setembre 3339,5 317 632 149 2875,5 4,15 

Octubre 3539 366 748 88 3069 4.32 

Novembre 3402 299 936 35 2730 4,09 

Desembre 3085,5 376 888 72 2501,5 3,75 

TOTALS 46097 3140 5968 1128 42141 4,62 

 
 
Hores de treball teòriques: 
 
Si prenem com a còmput horari anual per a la Policia Local de Cubelles un total de 
1.642,5 hores/any, i el calculem per 35 agents, obtenim un còmput horari anual 
teòric de 57.487,5 hores. 
 
Baixes i indisposicions laborals 
 
El nombre de dies de servei (7,5 hores x 3 torns) que no es varen realitzar l’any 
2018 per motiu de baixes per malaltia o indisposicions del personal van ser 5968 
Aquest nombre representa el 10,31% de les hores que s’haurien d’haver treballat 
durant el mateix període. 
 
Hores extraordinàries 
 
El nombre d’hores extraordinàries efectuades durant l’any 2018 va ser de 3140, 
xifra que representa el 5,42% del total de les hores treballades en el mateix 
període. 
 
Hores de permisos 
 
En aquest concepte, s’han comptabilitzat les hores de permisos retribuïts, és a dir, 
els permisos justificats i als que tenen dret segons el conveni laboral en vigor i 
sense comptar els assumptes personals ja inclosos a la jornada anual. 
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El nombre total d’hores gaudides com a permisos justificats durant l’any 2018 va 
ser de 1128 quantitat que representa el 1,94% de les hores que s’haurien d’haver 
treballat durant el mateix període. 
 
 

1.3. RÀTIO D’AGENTS PER HABITANTS 

 
Segons dades del padró municipal a data 31 de desembre de 2018, Cubelles tenia 
una població de 15.664 habitants, xifra que durant els caps de setmana i, 
especialment als períodes de vacances, pot arribar a superar els 35.000 habitants.  

 
Aquest augment de població en determinades èpoques de l’any fa difícil establir un 
nombre d’efectius adequat per a la plantilla de la Policia Local. 
 
D’altra banda, hem de comptar amb els efectius que el Cos de Mossos d’Esquadra, 
mitjançant l’ABP Garraf, destina a la vigilància del nostre municipi. 
 
Pel que fa a la ràtio de policies locals per cada mil habitants, totes les 
recomanacions indiquen que s’hauria d’aproximar als 1,5 policies per cada mil 
habitants. Així doncs, observant únicament els nombres del cos de Policia Local 
(34 policies) i el d’habitants (15.564) la ràtio resultant seria: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Si comptéssim amb els mateixos efectius durant els períodes en què Cubelles 
pateix un augment de població, la ràtio resultant seria: 
  
 

 
 
  
 

  
 
Segons dades de l’any 2017, a Catalunya va créixer la ràtio de policies locals es 
situa en 1,45 agents per cada mil habitants.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Ràtio policial: 2,18% policies 

per cada 1.000 habitants 
PER  HAB. 15.564 

Ràtio policial:  0,98  policies 

per cada 1.000 habitants 
PER 35.000 HAB. 
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Edat mitjana de la plantilla  
 
 
L’edat mitjana de la plantilla de 
la Policia Local de Cubelles és 
de 46,31 anys.  

 
El 6,30% dels membres de 
la Policia Local es troben 
situats en edats compreses 
entre els 31 i 40 anys, i el 
45%, entre els 41 i 50 anys. 
 
Els agents que tenen edats 
compreses entre els 51 i 60 
ja arriben al 38%, els agents 
que tenen edats compreses entre els 61 i 65 ja arriben al 8,7%, mentre que 
no hi ha cap agent de la plantilla de la Policia Local situat en edats 
compreses entre els 20 i 30 anys. 
 
 
 
 

2. MITJANS MATERIALS 

 
El personal i els recursos 
materials de la Policia 
Local de Cubelles 
s’integren a la 
Comissaria situada al 
carrer d’Arles de Tec de 
la nostra localitat. 
 
Segons l’inventari 
realitzat per l’Ajuntament 
de Cubelles, el material 
que representa els 
recursos tècnics, adscrits 
a la Prefectura de la 
Policia Local de 
Cubelles, és el següent: 
 
 
 
 
 

6%

46%39%

9%

EDAT MITJANA DE LA PLANTILLA
A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2018

20 A 30

31 A 40

41 A 50

51 A 60

61 A 65
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2.1. TELECOMUNICACIONS 
 
Terminals portàtils (Walkies) 
 

MARCA MODEL QUANTITAT TOTAL 

SEPURA STP8000 17 17 UNITATS 

  
 
Terminals mòbils (emissores vehicles) 
 

MARCA MODEL QUANTITAT TOTAL 

SEPURA SRG3900 5 
6 UNITATS 

MOTOROLA PNWN4017C 1 

 
Terminals fixos (emissora sala de comunicacions) 
 

MARCA MODEL QUANTITAT TOTAL 

SEPURA SRG3900 1 1 UNITAT 

 
 
Telefonia mòbil 
 

MARCA MODEL QUANTITAT TOTAL 

NOKIA  1 
4 UNITATS 

SAMSUNG  3 

 
 

2.2. EQUIPS INFORMÀTICS 
 

 

TIPUS MARCA MODEL QUANTITAT TOTAL 

PC 

DELL OPTIPLEX 755 7 

10 
UNITATS 

DELL OPTIPLEX 745 1 

HP HPCompaq 1 

FUJITSU 
PORTÀTIL 
LIFEBOOK 

1 

IMPRESSORA 
HP 1022n 2 3 

UNITATS HP P1006 1 

FOTOCOPIADORA
SCANER/FAX 

RICOH MPC2503 1 1 UNITAT 
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2.3. MATERIAL D’OFICINA 

 

TIPUS MARCA MODEL QUANTITAT TOTAL 

GUILLOTINA 
OFFICE 
DEPOT 

 1 
1 UNITAT 

DESTRUCTORA 
DOCUMENTS 

MERCURY REXEL 1 
2 UNITATS 

INTIMUS 502 1 

PLASTIFICADORA 
GBC FUSION 1000L 

A 3 
1 1 UNITAT 

 
 

2.4. MATERIAL OPERATIU 
 

TIPUS MARCA MODEL QUANTITAT TOTAL 

SONÒMETRE CESVA SC-3 1 1 UNITAT 

MEGAFONIA FONESTAR MF-2005 2 2 UNITATS 

LECTOR DE XIPS FELIXCAN FX PET II 1 1 UNITAT 

ARMERS   3 3 UNITATS 

CÀMERES FOTO   2 2 UNITATS 

LLANTERNES MAGLITE  10 10 UNITATS 

ETILÒMETRE REF. ALCOQUANT 6020 1 1 UNITAT 

ETILÒMETRE REF. ALCOTEST 6510  1 UNITAT 

ETILÒMETRE EVID. ALCOTEST 
7110 

MKIII-E 
1 1 UNITAT 

PARANYS VEH.   5 5 UNITATS 

PARANYS MOTO   1 1 UNITATS 

LLUMS SENYAL.   4 4 UNITATS 

 
 
D’altra banda, cadascun dels agents disposa, a part de l’uniforme reglamentari,  
d’una armilla reflectant, un esprai individual de defensa, un parell de guants antitall, 
una defensa extensible i una arma de foc curta. 
 
A banda del material esmentat anteriorment, cal 
destacar que arrel dels atemptats jihadistes del mes de 
gener de l’any 2015 a Paris, i l’actual nivell d’alerta anti 
terrorista existent, l’Ajuntament de Cubelles va adquirir 

armilles antibales 
personals per a cada 
un dels nostres agents. 
Aquestes armilles 
antibales compten amb 
un nivell balístic de 
protecció IIIA NIJ STD 
0101.04 i Interim 2005, 
nivell de protecció anti 
ganivet/anti punxó SI/G 
24 Julius d’energia i 
amb un gruix total del panell balístic de 6 mm.  
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2.5. PARC MÒBIL 

 
 
Vehicles utilitzats per al servei operatiu (a data 31/12/2018) 
 

 
TIPUS MARCA MODEL QUANTITAT TOTAL 

TURISME 
PATRULLA 

SEAT ALTEA 2 

5 
UNITATS 

NISSAN QASHQAI 1 

TOYOTA 
(NOV-DES) 

RAV-4 2 

TOYOTA 
(NOV-DES) 

PRIUS 1 

FURGONETA 
ATESTATS 

MERCEDES VIANO 1 

TURISME NO 
LOGOTIPAT 

- - 1 

MOTOCICLETES 

YAMAHA XT660R 1 
3 

UNITATS 
KYMCO GRAND DINK 125  1 

PIAGGIO XEVO 125 1 

GRUA NISSAN PICK UP 1 1 UNITAT 

 
 
Els quatre vehicles logotipats tipus turisme, que s’utilitzen per fer les tasques de 
patrullatge, estan equipats amb material per a intervencions en accidents de trànsit, 
paranys per a immobilitzacions, extintor, dues armilles antibala i dues llanternes. 
Un d’aquests vehicles, 
a més de l’equipament 
descrit anteriorment, 
està conformat amb un 
kit de detinguts 
consistent en una 
mampara interior 
protectora i sense 
elements perillosos a 
l’interior de l’habitacle, 
essent una garantia 
per a la integritat física 
de les persones 
privades de llibertat. 
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Quilometratge i consum 

 
 KMS 

RECORREGUTS 
COMBUSTIBLE 

(litres) CONSUM 

    

S. ALTEA  9701 HYR 28534 2073  7,26 l/100Km 
    

S. ALTEA  4884 HYR 23247 1537  6,61 l/100Km 
    

N.QASHQAI 8272 JBF 25291 1853  7,32 l/100Km 
    

N. PICK UP 3016 CJJ 10001 1388 13,87 l/100Km 

    

NO LOGOTIPAT  7709 601 7,79 l/100Km 
    

FURGONETA 
ATESTATS 6219-FRM  

5840 535 9,16 l/100Km 

    

TOYOTA RAV-4 5595-
KRG (NOV-DES) 

4127 131 3,17 l/100Km 

    

TOYOTA RAV-4 5664-
KRG (NOV-DES) 

1838 84 4,57 l/100Km 

    

2683-KPX TOYOTA 
PRIUS (OCT-DES) 503 

 
34 
 

6,75 l/100Km 

    

YAMAHA 3131 GDC 1737 83 4,77 l/100Km 
    

PIAGGIO XEVO 0950 
JBG 

2499 
128 

5,12 l/100Km 

    

KYMCO GRAN DINK 
125 5297 KFC  

3185 
98 

3,07 l/100km 

    

TOTALS 114511 
 

8545 8,82l/100Km 
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3. ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS 
 

La Comissaria de la Policia Local reforça de forma substancial la qualitat a l’atenció 
que reben els ciutadans que acudeixen a la recerca d’assessorament, ajuda o bé 
solucions als problemes que pateixen. 
 
A banda dels membres de la Policia Local, treballa en aquest centre personal 
administratiu de suport. 
 
Els serveis que es presten dins de la Comissaria de la Policia Local es poden 
dividir de la següent manera: 
 
 
Tasques d’àmbit policial: 
 

 Atenció i informació general a la ciutadania. 

 Atenció específica policial a la ciutadania. 

 Tramitació i recepció de denúncies. 

 Cobrament de taxes municipals per retirada de vehicles per grua i 

sancions per infraccions a les Ordenances Municipals. 

 Recepció i derivació de comunicats d’anomalies relatives a serveis 

que depenen de l’Ajuntament de Cubelles i a altres empreses de 

serveis públics. 

 Central de comandament de recepció de trucades d’emergència. 

 Coordinació de les patrulles de seguretat ciutadana per fer front a 

les incidències que es produeixin durant el servei. 

 Oficina de comandament que dirigeix i coordina els recursos tècnics 

i humans. 

 
Tasques d’àmbit administratiu: 
 

 Tramitació d’expedients administratius. 

 Informes sobre instàncies entrades pel Registre General relatives a 

competències de la Policia Local. 

 Tramitació d’expedients de recursos humans i materials. 

 Tramitació d’expedients sancionadors per infraccions a les 

Ordenances Municipals. 

 
Les directrius establertes per la Prefectura per al desenvolupament del servei 
operatiu es divideixen de la següent manera: 
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Torns de matí i de tarda: 
 

 Vigilància del compliment de les Ordenances municipals. 

 Patrulles en vehicle per urbanitzacions i sectors marítims. 

 Patrullatge a peu pel nucli antic i les zones d’influència comercial. 

 Regulació del trànsit a l’entrada i sortida de les escoles. 

 Realització de les diferents campanyes de control de trànsit. 

 Servei de protecció a l’entrada i sortida de l’INS Cubelles. 

 Vigilància de la venda de substàncies estupefaents a l’entorn dels 

centres d’ensenyament secundari. 

 Observar la fluïdesa del trànsit a tot el terme municipal. 

 Donar compliment a totes les disposicions establertes per l’Alcaldia, 

regidoria de Seguretat Ciutadana o per l’Autoritat Judicial. 

 Vigilància estàtica al mercat setmanal. 

 Vigilància puntual al passeig Marítim. 

 Vigilància estàtica a les sessions plenàries. 

 Garantir la seguretat ciutadana. 

 
Torn de nit: 
 

 Control del compliment d’horari de tancament d’establiments 

públics. 

 Controls de sorolls en locals d’oci. 

 Garantir la seguretat ciutadana. 

 Controls preventius de la delinqüència. 

 Realització de les diferents campanyes de control del trànsit. 

 Controls estàtics de vehicles en llocs de concentració. 

 Controls puntuals en zones de la població on existeix un índex 

elevat de delictes contra el patrimoni. 

 

Policia de proximitat. 
 
A banda de les funcions genèriques abans descrites, cal afegir les funcions 
assignades als quatre agents del grup de proximitat, que serien les següents:  
 

 Patrullatge a peu. El servei de policia de proximitat es fonamenta en 

el patrullatge a peu, que permet atansar i fer més accessible el 

servei. 

 Contacte amb el ciutadà. El policia de proximitat té com a funció el 

contacte directe i personalitzat amb el ciutadà per poder conèixer 

els temes que interessen i afecten al nostre municipi. 

 Detecció d’anomalies. En el seu servei diari, es busca detectar 

aquelles anomalies de senyalització, de mobiliari urbà, etc.  

 La resolució de conflictes veïnals. 

 Control de l’ocupació de la via pública i de les obres. 
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 La gestió de propostes ciutadanes o queixes de veïns o 

comerciants 

 La protecció dels escolars. 

 El manteniment de la disciplina viària 

 
 
Oficina d’Atenció al Ciutadà. 
 
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de la Policia Local de Cubelles està integrada 
actualment per tres agents especialitzats i que donen servei durant els torns de 
matí i de tarda. Les funcions principals de l’OAC són: 
 

 Recollida de denúncies i atenció a la ciutadania. 

 Confecció dels atestats i informes. 

 Assessorament i suport a la resta d’Unitats en relació a la tramitació 

dels diferents documents policials. 

 Donar compliment i resposta a les instàncies judicials. 

 Donar compliment i resposta a les demandes de la resta de 

departaments de l’Ajuntament i d’altres administracions. 

 Donar suport a la resta d’agents del cos. 

 

Totes aquestes funcions estan determinades per la Llei 16/1991 de 10 de juliol,  de 

les policies locals de Catalunya. 

 
 
 

4. POLICIA ASSISTENCIAL 

 
Actuacions en matèria d’assistència 

 
 

Ajudes a transeünts 6 

  

Ajudes humanitàries 269 

  

Ajudes mecàniques 42 

  

Mediació en conflictes entre veïns 92 

  

Mediació en discussions familiars 80 

 
 
Les ajudes a transeünts consisteixen en l’oferiment d’un entrepà i una beguda o bé 
un bitllet de tren fins a Barcelona o Tarragona. 
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Les ajudes humanitàries preveuen les actuacions de membres de la Policia Local 
amb persones perdudes, desorientades, amb problemes de salut, mobilitat reduïda 
i d’altres dins del mateix àmbit d’actuació.  
 
 
 

5. POLICIA DE TRÀNSIT 
 
 
La competència de control i vigilància del trànsit dins del nucli urbà és una de les 
competències exclusives de les policies locals, d’acord amb el que està previst a 
l’article 11 de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de les policies locals i, per tant, és la 
nostra policia la que actua de forma integral. L’exercici d’aquesta competència es 
divideix en els següents àmbits: 
 
 

5.1. PREVENCIÓ 

 
L’any 2018 la Prefectura de la Policia Local de Cubelles va ordenar la realització 
d’un total de 341 controls estàtics de vehicles i adreçats a la vigilància del 
compliment de la normativa en matèria de seguretat viària. 
 
Els controls preventius es van desenvolupar depenent del tipus de vehicle al que 
estava adreçat. 
 
 
Ciclomotors: 
 

 Assegurança obligatòria de vehicles. 
 Llicència de conducció de ciclomotors. 
 Permís de circulació. 
 ITV. 
 Certificat de característiques. 
 Ús del casc. 
 Nivell de sorolls. 
 Infraccions a les característiques tècniques dels ciclomotors. 

 
Resta de vehicles: 
 

 Documentació dels vehicles en general. 
 Documentació dels conductors. 
 Inspecció de vehicles destinats al transport escolar. 
 ITV. 
 Nivell de sorolls. 
 Ús de telèfons mòbils en la conducció. 
 Ús del cinturó de seguretat. 
 Ús de sistemes de retenció infantil. 
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D’altra banda, i d’acord amb les Directrius Genèriques sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles i Seguretat Viària per l’any 2018 del Servei Català de Trànsit, també es 
van dur a terme controls de matèries específiques que constitueixen un factor de 
risc en la conducció i, per tant, en la seguretat viària. 
 
Aquests controls preventius varen ser destinats a supervisar diferents conductes en 
la conducció que afecten directament la seguretat viària. La ubicació d’aquests 
controls es va determinar després d’observar i detectar els punts i zones amb més 
conflictivitat respecte les conductes a vigilar.  
 
La relació de campanyes coordinades amb el Servei Català del Trànsit en les que 
va participar la Policia Local de Cubelles, és la següent: 
 
 

DEFINICIÓ DATES 

CAMPANYA COORDINADA  DE CONTROL DE L’ÚS 
DEL CINTURÓ I S.R.I. (dispositius de retenció 
infantil) 
 

DEL 15 AL 21 DE GENER 

CAMPANYA COORDINADA DE CONTROL 
D’ALCOHOLÈMIA I DROGUES  DEL 8 AL 14 DE FEBRER 

CAMPANYA COORDINADA  DE DISTRACCIONS AL 
VOLANT I SEMÀFORS DEL 12 AL 18 DE MARÇ 

CAMPANYA COORDINADA CONTROL DE 
VELOCITAT 

DEL 7 AL 13 DE MAIG 

CAMPANYA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE L’ÚS 
DEL CASC  DEL 21 AL 27 DE MAIG 

CAMPANYA COORDINADA DE CONTROL 
D’ALCOHOLÈMIA I DROGUES  DEL 18 AL 24 DE JUNY 

CAMPANYA COORDINADA CONTROL DE CICLISTES 
DEL 2 AL 8 DE JULIOL 

CAMPANYA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE L’ÚS 
DEL CASC  DEL 16 AL 22 DE JULIOL 

CAMPANYA COORDINADA CONTROL DE 
VELOCITAT DEL 6 AL 12 D’AGOST 

CAMPANYA COORDINADA  DE CONTROL DE L’ÚS 
DEL CINTURÓ I S.R.I. (dispositius de retenció 
infantil) 
 

DE L’1 AL 7 D’OCTUBRE 

CAMPANYA COORDINADA EXTRAORDINÀRIA  DE 
DROGOALCOHOLÈMIA 20 I 21 D’OCTUBRE 

CAMPANYA COORDINADA  DE DISTRACCIONS AL 
VOLANT I SEMÀFORS 

DEL 12 AL 18 DE 
NOVEMBRE  
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CAMPANYA COORDINADA EXTRAORDINÀRIA  DE 
DROGOALCOHOLÈMIA 24 I 25 DE NOVEMBRE 

CAMPANYA COORDINADA DE CONTROL 
D’ALCOHOLÈMIA I DROGUES 

DEL 13 AL 22 DE 
DESEMBRE 

 
 
Alcohol i drogues en la conducció.  
 
En aquest cas, la Policia Local de Cubelles, a banda de participar en totes les 
campanyes de control d’alcohol i drogues coordinades pel Servei Català del 
Trànsit, realitza periòdicament controls preventius d’alcoholèmia i drogues.  
 
En els 16 controls preventius d’alcoholèmia i drogues planificats internament per la 
Prefectura de la Policia Local de Cubelles, un total de 133 conductors de vehicles,  
entre ells, 125 conductors es van sotmetre a la pràctica de la prova de detecció 
d’alcohol i 8 conductors es van sometre a la pràctica de detecció de drogues, dels 
quals, 7 varen donar positiu (4 administratius, 3 penals) i de drogues tots negatiu. 
 
En els 52 controls coordinats entre la Prefectura de la Policia Local de Cubelles i el 
Servei Català de Trànsit, 433 conductors de vehicles es van sotmetre a la pràctica 
de la prova de detecció d’alcohol i 1 a la prova de detecció de drogues. Un total d’ 
4 conductors varen donar positiu en aquesta prova (2 administratius, 1 penals i 1 
de drogues). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En funció de la graduació obtinguda pel resultat de la prova, es van iniciar dos tipus 
de procediments; per una banda, la tramitació de diligències penals i, per l’altra, la 
tramitació de la denúncia per infracció administrativa amb proposta de retirada del 
permís de conduir. 
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En total, l’any 2018 es van realitzar 566 proves preventives, resultant 11 denúncies 
6 administratives, 4 penals i 1 de drogues. 
 
En tots els supòsits es va procedir a la immobilització del vehicle o bé es va fer la 
substitució del conductor, excepte en el cas de delicte contra la seguretat viària. En 
tots els casos en què l’imputat era el titular del vehicle, aquest va quedar dipositat 
com a instrument del delicte.  
 
De les intervencions abans esmentades, també es va proposar la corresponent 
retirada de l’autorització administrativa per conduir en cadascun dels expedients 
administratius, així com la retirada dels punts del permís de conduir per aquest 
motiu. 
 

 
 
 
Controls preventius de velocitat  
 
D’acord amb les Directrius Genèriques sobre Trànsit, Circulació de Vehicles i 
Seguretat Viària l’any 2018 es van realitzar diversos controls de velocitat a 
diferents indrets de la nostra vila, comptant amb els planificats pel nostre cos 
policial i els realitzats durant les campanyes coordinades pel SCT. 
 
Es van realitzar 40 controls, en total es van controlar 5.380 vehicles. D’aquests, 
van ser denunciats per superar el límits de velocitat 142 conductors. 
 
A la següent gràfica es mostra el percentatge de conductors infractors: 
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Controls del vehicles de dues rodes 

 
En aquest cas, s’inclouen les campanyes coordinades de control i vigilància 
del trànsit d’àmbit territorial català orientades a l’ús del casc durant la 
conducció de ciclomotors i motocicletes. 
 
Durant les campanyes que es van realitzar durant l’any 2018, es van dur a terme 
un total de 67 controls i es van controlar 564 vehicles. D’aquests, no va ser 
denunciat cap d’ells per no fer ús del casc.  
 

Pel que fa a l’ús del casc quan es circula en motocicleta o ciclomotor, 
aquests resultats demostren l’alt índex de compliment de la normativa de 
trànsit per part del veïns i persones que visiten Cubelles. 
 
Control de ciclistes 
 
En aquest cas, s’inclouen les campanyes coordinades de control i vigilància 
del trànsit d’àmbit territorial català orientades al control de ciclistes. En 
aquest, es va controlar preferentment la comissió de les següents 
infraccions: 
 
Denúncies a ciclistes per: 
 

 Distraccions 
 Circulació de risc 
 Estacionament 
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Denúncies a altres usuaris per: 
 

 Dificultar la mobilitat a ciclistes 
 Circular pel carril bici 
 Posar en ric ciclistes 

 
Durant les campanyes que es van realitzar durant l’any 2018, es van dur a terme 
un total de 25 controls i es van controlar 99 persones. D’aquests, no va ser 
denunciat cap d’ells per les comissions de les infraccions detallades anteriorment. 
 
Controls de seguretat passiva 

 
En aquest cas, incloem les campanyes coordinades de control i vigilància del 
trànsit d’àmbit territorial català orientades a l’ús dels dispositius de seguretat 
passiva, a on es van controlar preferentment l’ús del cinturó, casc i sistemes de 
retenció infantil (SRI). 

 
Durant les campanyes es van realitzar un total de 59 controls i es van controlar 
2.980 vehicles. D’aquests, van ser denunciats un total de 9 vehicles per no fer ús 
dels sistemes de seguretat passiva dels vehicles, en concret 8 per no fer ús del 
cinturó de seguretat en els seients posteriors i 1 per no utilitzar el conductor del 
vehicle un casc de protecció homologat. 
  
A la següent gràfica es mostra el percentatge de conductors infractors: 

 

 
 
Controls de les distraccions al volant 

 
En aquest cas, incorporem les campanyes coordinades de control i vigilància 
del trànsit d’àmbit territorial estatal orientades a les distraccions al volant i 
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l’incompliment de les obligacions indicades per un semàfor. Es va controlar 
preferentment: 
 

- L’incompliment de l’art 18.1 del RGC. Circular amb un vehicle utilitzant 

pantalles visuals incompatibles amb l’atenció permanent a la conducció. 

- L’incompliment de l’art 18.2 del RGC. Conduir utilitzant dispositius de 

telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació que requereixi la 

intervenció manual del conductor. 

- L’incompliment de l’art 146 del RGC. Sobre el compliment de les obligacions 

indicades per un semàfor. 

Durant les campanyes es van realitzar un total de 82 controls i es van controlar 
6.614 vehicles. D’aquests, van ser denunciats un total de 41 conductors per 
diferents infraccions. Art. 18.2 ( 30 denúncies), Art. 146 (11 denúncies). 
 
A la següent gràfica es mostra el percentatge de conductors infractors: 

 

 
 

5.2. VIGILÀNCIA DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE TRÀNSIT. 

 
 
L’any 2018 es van incoar 1.206 expedients de proposta de sanció administrativa 
per infracció de les normes recollides a l’Ordenança Municipal de Circulació  i a la 
resta de normativa viària. 

 
Els criteris bàsics que varen orientar la vigilància sobre el compliment de 
l’Ordenança Municipal de Trànsit van ser els següents: 
 
 

 Estacionaments prohibits a la zona de vianants del nucli antic de la vila. 
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 Controls estàtics de ciclomotors, motocicletes i turismes planificats de forma 
periòdica. 

 Garantir una mobilitat segura per als vianants, mantenint els passos de 
vianants sense cap mena d’obstacle. 

 Zones de càrrega i descàrrega sense vehicles no autoritzats per estacionar, 
per tal de contribuir a la fluïdesa del trànsit. 

 Control de les zones per a estacionament de minusvàlids. 
 
 
Gràfica comparativa amb detall de la quantitat de denúncies i els mesos en què es 
van imposar: 
 

 
Dels 1206 expedients de proposta de sanció administrativa per infracció de les 
normes recollides a l’Ordenança Municipal de Circulació  i a la resta de normativa 
viària per infraccions 568 son lleus, 598 greus i 40 molt greus: 
 
En relació als ingressos meritats (ingressos reconeguts) recaptats per les 
infraccions de les normes recollides a l’Ordenança Municipal de Circulació i la resta 
de normativa viària per infraccions son els següents: 
 
En total l’any 2018 es van retirar o immobilitzar 283 vehicles per diferents 
infraccions administratives o penals ( 223 retirats i 60 immobilitzats). 
 
Algunes de les infraccions que varen donar lloc a la retirada o immobilització dels 
vehicles varen ser: 
 
 

Estacionar en càrrega i descàrrega comercial 21 

Estacionar en llocs prohibits 84 

Estacionar en un gual 12 

Alcoholèmia positiva 9 
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Abandonament 31 

Manca d’assegurança obligatòria 9 

Conduir un vehicle sense autorització 3 

Vehicle sostret 10 

Accidents 11 

Diligències preventives 3 

 
 
La distribució del tipus d’algunes de les infraccions a l’ordenança municipal de 
circulació per les quals es va procedir a la incoació de l’expedient sancionador va 
ser la que es mostra a la taula següent: 
 
 

           Comportar-se l’usuari de la via de manera que  
           destorba indegudament la circulació 

0 

Conduir de forma negligent 6 

Llençar, dipositar o abandonar objectes a la via 31 

            Conduir un vehicle amb la presència de drogues en 
            l’organisme 

1 

           Circular amb un vehicle amb una càrrega que no pot  
           Arrossegar 

0 

Circular en sentit contrari en una glorieta 2 

Circular sense adequar suficientment la velocitat a les 
característiques de la via 

0 

Parar o estacionar en una zona senyalitzada amb una marca 
groga longitudinal 

30 
 

Conduir utilitzant auriculars o telefonia mòbil 51 

Superar els límits de velocitat establerts 180 

Estacionar en un gual 49 

Estacionar en doble filera 8 

Estacionar el vehicle en càrrega i descàrrega 140 

Estacionar el vehicle sobre la vorera 39 

Estacionar el vehicle en un passeig o resta de zones 
destinades al pas de vianants 

10 

Estacionar el vehicle en pas de vianants 45 

Estacionar el vehicle en carril destinat exclusivament del 
transport públic urbà 

0 

Estacionar el vehicle en zona senyalitzada per a l’ús de 
minusvàlids 

28 

Estacionar el vehicle en carril o part de la via reservada 
exclusivament per al servei de determinats usuaris 

8 

Estacionar el vehicle en carril o part de la via reservada 
exclusivament per a la circulació 

9 

Conduir amb una taxa d’alcoholèmia superior a la permesa 35 

No utilitzar el cinturó de seguretat 33 

No utilitzar el casc de protecció 2 

Negar-se a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia 1 

No obeir les ordres de l’agent 3 

No respectar la fase vermella d’un semàfor 18 
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No respectar una marca viària (línea contínua i ziga-zaga) 0 

No respectar un senyal d’estacionament reservat per a 
ciclomotors i motocicletes 

12 

No obeir un senyal de prohibició 315 

No obeir un senyal d’STOP 22 

No obeir un senyal “CEDIU EL PAS” 5 

 
 
D’altra banda, es van adreçar al Servei Català de Trànsit de Barcelona les 
denúncies que es ressenyen a continuació: 
 

Art. 1.1 RGC 
Conduir un vehicle de motor o ciclomotor sense haver obtingut 
l’autorització preceptiva. 

20 

RD 8/2004 2.1 
No tenir concertada l’assegurança obligatòria de responsabilitat 
civil el vehicle. 

35 

Art. 10.1 RGV 
No haver presentat a la inspecció tècnica de vehicles en el termini 
establert un vehicle. 

35 

Art. 12.5.1 
Circular amb el vehicle ressenyat que els seus pneumàtics no 
presenten dibuix a les ranures principals de banda de rodament. 

1 

Art. 3.1 
Conduir el vehicle ressenyat incomplint les condicions restrictives 
de la llicència de conducció o el permís de circulació. 

3 

Art. 3.2 
Conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense haver obtingut mai 
permís o llicència (pèrdua de punts, decisió judicial). 

2 

Art. 12.4 Conduir un vehicle amb l’autorització administrativa caducada 11 

Art. 15.4 
Conduir el vehicle ressenyat amb una autorització sense validesa 
a Espanya per no haver sol·licitat la seva renovació a la 
Prefectura Provincial de Trànsit, 

3 

Art. 32.3 5B Circular el vehicle ressenyat que ha causat baixa temporal 1 

Art. 34 
Circular amb un vehicle que ha causat baixa en el registre de 
vehicles 

2 

TOTAL  113 

 
 
Enguany, agents de la Policia Local van intervenir a requeriment de propietaris de 
guals en 117 ocasions, de les quals en 49 es va procedir a sancionar  el vehicle 
infractor i en 21 ocasions es va procedir a retirar el vehicle amb la grua municipal. 
 
En alguns dels casos d’intervenció dels agents per infracció, el conductor del 
vehicle inspeccionat va ser substituït per un altre que complís les condicions 
necessàries (alcoholèmia i manca de permís de conduir de caire administratiu). 
 
Pel que fa a vehicles abandonats, la grua municipal va retirar 31 vehicles de la via 
pública per presentar símptomes d’aquests tipus. En la majoria de casos aquests 
vehicles abandonats varen ser detectats pels propis agents en el seu servei 
rutinari, encara que en altres ocasions varen ser veïns els que van informar a la 
policia local de l’existència d’aquests. 
 
Una vegada es van retirar de la via pública, es va donar inici al corresponent 
expedient com a vehicle abandonat per després ser tractats com a residus sòlids 
urbans.  
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5.3. INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS 

 
 
L’any 2018 la Policia Local de Cubelles va actuar en un total de 91 accidents de 
trànsit que es van produir al terme municipal de Cubelles, dels quals només van 
produir danys materials, 43 amb ferits lleus, i cap accident amb ferits greus o 
víctimes mortals.  
 
En tots aquests accidents, per qüestions de competència establertes a l’article 11 
de la Llei 16/1991 de 10 de les policies locals, agents d’aquest cos van intervenir 
per esbrinar les possibles causes per les quals es van produir. 
 
També en altres ocasions es va intervenir en primera instància en accidents en els 
quals la competència corresponia a les Unitats de Trànsit de la Policia de la 
Generalitat-Mossos d’Esquadra. En aquests tipus d’intervenció, els agents de la 
Policia Local es van limitar a oferir i evacuar possibles lesionats a causa dels 
accidents i a restablir el normal funcionament del trànsit a la C-31 o bé a la C-32. 
 
En tots aquests casos, es va identificar els implicats en l’accident, se’ls va oferir 
assistència sanitària urgent quan va ser precís, es va regular el trànsit per 
minimitzar els efectes de l’accident envers els altres usuaris i es van retirar els 
vehicles de la via per tal de restablir la circulació amb normalitat. 
 
Un cop es van personar agents de la Unitat de Trànsit de la Policia de la 
Generalitat-Mossos  d’Esquadra, aquests van continuar amb la investigació dels 
esmentats accidents. 
 
En els casos dels accidents en què la Policia Local de Cubelles actua com a cos 
policial competent i de la intervenció dels agents per mitjà de la confecció d’atestat 
o del full d’investigació d’accidents corresponent, s’extreu la següent informació per 
a la seva anàlisi: 
 
En primer lloc, a la gràfica es mostra el percentatge dels resultats derivats de la 
producció dels accidents: 
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La següent gràfica mostra el percentatge per tipologia d’accident: 
 

 
 
 

6. POLICIA JUDICIAL  
 

A l’article 12 de la Llei de policies locals 16/1991 de 10 de juliol es fa esment de la 
obligatorietat que tenen les policies locals d’auxiliar els jutges, els tribunals i el 
Ministeri Fiscal quan siguin requerits per fer-ho. Per aquest motiu l’any 2018 es van 
realitzar les següents actuacions d’auxili judicial: 
 
 

Esbrinament de domicili 21 

Citacions de diferents jutjats 513 

 
 
 
A la taula següent es mostra el nombre de persones detingudes, amb expressió del 
tipus de delicte que va originar la seva detenció: 
 

 

TIPUS DE DELICTE DETINGUTS 

Ocupació d’immobles 1 

Robatori amb força en domicili 1 

Robatori i intimidació 3 

Delictes contra l’ordre públic 4 

Ordre de recerca judicial 3 

Maltractaments en l’àmbit familiar 4 
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Furt menys greu 2 

Lesions 2 

Amenaces 1 

Abusos sexuals 1 

Robatori o furt d’ús de vehicle 4 
TOTAL 26 

 
 
De totes les persones detingudes durant  l’any  2018,  25  van ser de sexe masculí 
i 1 de sexe femení, dels quals 24 eren nacionals i 2 estrangers (total 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
detinguts). 
 
D’altra banda, es varen imputar delictes a un total de 75 persones per diferents  
fets delictius, tipificats com a tals pel Codi Penal vigent. 
 
A la taula següent es mostra el nombre de persones imputades, amb expressió del 
tipus de delicte que va originar la seva imputació: 
 
 

TIPUS DE DELICTE INVESTIGATS 

Conduir superant la taxa màxima de 0,60 mg/l d’aire 24 

Conduir amb privació judicial del permís de conduir 2 

Conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir  20 

Maltractaments en l’àmbit de la llar 1 

Ocupació d’immobles 28 

TOTAL 75 
 
 
En el cas de les imputacions per la comissió d’un delicte, no es procedeix a la 
detenció de la persona imputada, se la cita per la realització d’un judici ràpid davant 
del Jutjat d’Instrucció competent de Vilanova i La Geltrú.  
 

A més, a les dependències de la Policia Local de Cubelles, l’any 2018 es van 
instruir un total de 981 diligències per il·lícits penals. Aquestes diligències en uns 
casos es van iniciar d’ofici per la Policia Local i d’altres per denúncia dels 
perjudicats. 
 
Per tipus d’atestat instruït, el desglossament del total de diligències queda de la 
següent manera: 
 
 
 

DELICTES DILIG. 

Delicte de lesions 5 

Robatoris amb força en domicili 1 

Robatoris amb força establiments comercials 0 

Robatoris amb violència i/o intimidació 16 

Furts 179 

Danys 123 

Robatori i furt d’ús de vehicle 3 
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Furt interior del vehicle 2 

Robatori amb força interior de vehicle 15 

Resta de delictes contra el patrimoni 3 

Conducció sota els efectes de begudes alcohòliques 24 

Resta de delictes relatius al trànsit 42 

Delictes contra l’ordre públic 4 

Maltractament en l’àmbit familiar 5 

Trencament de condemna (resolució judicial) 2 

Coaccions  1 

Amenaces 18 

Conduir sense haver obtingut permís de conduir mai 8 

Conduir amb privació judicial del permís de conduir 6 

Accident 16 

Autorització viatjar menors a l’estranger 55 

Defraudació de fluid elèctric i anàlogues 1 

Desobediència 5 

Diligències ampliatòries 23 

Diligències informatives 19 

Diverses sense especificar 5 

Estafes bancàries targetes 61 

Estafes informàtiques 0 

Falsificació documental 1 

Faltes de danys 123 

Falta de respecte i consideració 15 

Fugit centre de menors 0 

Fugit centre de majors 0 

Localització de persones 1 

Negativa a identificar-se 4 

Tinença il·lícita d’armes 2 

Pèrdua de documentació 54 

Pèrdua d’objectes 12 

Recuperació de documentació/objectes perduts 13 

DELICTES LLEUS DILIG. 

Lesions 4 

Amenaces 18 

Furt 154 

Furt interior del vehicle (lleu) 2 

Danys 123 

Estafa 16 

Contra l’ordre públic 17 

Estafes bancàries targetes 61 

Ocupació d’immobles 28 

Maltractament d’obra sense lesions 1 
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A la següent gràfica podem veure la distribució dels delictes per tipologies:  
 
 

   
 

7. POLICIA ADMINISTRATIVA 

 
El nombre de documents que es van tramitar l’any 2018 per diferents motius 
formant part de la tasca administrativa realitzada per la Policia Local va ser el 
següent: 
 
 

Registres d’entrada 2887 

Registres de sortida 1379 

 
 
Cal tenir en compte que tant el registre de diligències penals, citacions judicials, 
informes als serveis socials, així com el referent a fulls d’investigació d’accidents de 
trànsit es classifiquen a banda, és a dir, en uns arxius exclusius per a aquests 
àmbits. 
 
 
Els tipus de documents que es van enregistrar com a sortides des de la Prefectura 
de la Policia Local van ser: 
 
 

Informes adreçats a l’Alcaldia 13 

Informes adreçats a la Reg. de Medi Ambient  38 

Informes adreçats a la regidoria de Benestar Social 30 
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Informes adreçats a la regidoria de Participació  48 

Informes adreçats a Serveis Tècnics 11 

Informes adreçats a altres Administracions 40 

Informes a requeriment d’un particular 74 

Jutjats, Tribunals i Fiscalies 348 

 
 
A més, dins l’apartat del registre de sortida, hi són els documents instruïts amb 
motiu de la detecció d’algun tipus d’infracció de caire administratiu, per actes il·lícits 
contraris a les Ordenances Municipals i d’altres reglaments: 
 
 

Infraccions ordenança tinença d’animals 91 

Inspecció d’obres 11 

Dipòsit de runa i restes de poda a la via pública 110 

Actes infraccions establiments 14 

Actes Reglament Regulador de neteja viària  4 

 
 
En el servei diari es van detectar les següents anomalies de servei públic que 
afectaven els ciutadans i que van ser comunicats a l’organisme o empresa 
responsable: 
 

Serveis dependents de l’Ajuntament 194 

SECE (enllumenat) 157 

SOREA (aigua) 68 

TOTAL 419 
 
 
 
 
En diverses ocasions es van haver de prendre mesures preventives per tal d’evitar 
riscos per a la integritat física de les persones. Aquestes, majoritàriament, varen 
consistir en la senyalització del lloc i la restricció de la circulació, tant de persones 
com de vehicles. 
 
En la gràfica es mostra el nombre d’anomalies detectades en el funcionament del 
serveis públics per sectors de la vila: 
 
 
 

8. POLICIA PREVENTIVA I SEGURETAT CIUTADANA 

 
Trànsit 

 
La Policia Local de Cubelles va participar durant l’any 2018 en diferents actes 
populars i esdeveniments festius de la nostra localitat. Durant aquests 
esdeveniments, els agents de la nostra policia van participar activament en la 
planificació dels diferents dispositius i van prestar els seus serveis directament al 
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carrer per donar resposta als diferents requeriments i mantenir la seguretat durant 
la celebració dels mateixos.   
 
Es va haver de senyalitzar els carrers de la vila en diverses ocasions coincidint 
amb diferents dispositius en els que participava activament la Policia Local de 
Cubelles, tals com:  
 

GENER Cavalcada dels RRMM 

FEBRER Carnaval 

MARÇ Setmana Santa 

ABRIL 44ª Setmana Cultural 

MAIG Cerkabirra 2018 

JUNY XXX Festa de la Bicicleta Cubelles 2018 

JUNY VI Concentració de Vehicles Clàssics Cubelles 2018 

JUNY Revetlla de Sant Joan 2018 

JULIOL X Festa Jove 2018 

JULIOL Festa Major Petita 2018 

AGOST Festes d’estiu 2018 Mas Trader I 

AGOST Cursa Motocross 2018 

AGOST Festa Major 2018 

SETEMBRE Festa de la Verema 2018 

OCTUBRE Diada de la Gent Gran 

OCTUBRE VIII Cursa Puig de Tiula 

DESEMBRE Fira de Nadal 2018 

 
 
D’altra banda, la policia local va 
participar en d’altres 
esdeveniments de caire popular 
i esportius, facilitant la seva 
realització. En aquest apartat 
cal reflectir que el manteniment 
i conservació de la 
senyalització viària és un punt 
de constant observació que 
tenen com pauta els agents de 
la Policia Local. 
 
 
A destacar, la rellevància de la 
signatura del conveni amb la 
Generalitat de Catalunya per la redacció del Pla Local de Seguretat Viària del 
nostre municipi, conjuntament amb el Servei Català del Trànsit. 
 
Aquest Pla, aprovat en el Ple de l’Ajuntament de Cubelles del mes d’octubre del 
2013, es troba actualment en plena vigència i desenvolupament i té com a objectiu 
principal, després d’observar els trets bàsics i característics de Cubelles, la 
reducció de l’accidentalitat i la prevenció dels sinistres a la xarxa viària urbana. 
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Protecció escolar 

 
Els agents de la policia local de Cubelles tenen com a una de les seves 
principals funcions el control i vigilància durant les entrades i sortides dels 
estudiants als diferents centres educatius del nostre municipi. 
 
Els agents vetllen diàriament durant tot el calendari escolar per la seguretat 
dels nens i joves que acudeixen a aquest centres, tant des del punt de vista 
de la seguretat ciutadana, com de la seguretat viària. 
 
A banda, també es van fer actuacions de caire preventiu en els centres esmentats, 
en l’àmbit de l’educació per a la mobilitat segura (Educació Viària) i en col·laboració 
amb la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, el desenvolupament del Pla 
de Seguretat de Centres Escolars establert pel Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
Seguretat ciutadana 
 
De les tasques relatives a la prevenció de la seguretat ciutadana, es van fer les 
següents actuacions: 
 

Total de persones identificades 6639 

Total de vehicles identificats 4281 

 
Per motiu d’infracció a la normativa sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana (Llei 
4/2015) i altres disposicions de caire administratiu es van proposar les següents 
sancions: 
 

Tinença i consum de substàncies tòxiques o estupefaents 13 

Negativa a identificar-se o al·legar falses dades 4 

Deslluïments de béns mobles/immobles 3 

Falta de respecte i consideració als agents de l’autoritat 15 

Armes o objectes perillosos 2 

Desobediència a agents de l’autoritat 4 

 
En l’àmbit dels requeriments realitzats per empreses de seguretat privada (centrals 
d’alarmes) des d’aquesta Policia Local es va intervenir en 188 avisos d’alarma a 
habitatges, establiments comercials i dependències municipals. D’aquests avisos, 
en 11 ocasions varen ser positius, havent-ne intentat o consumat la perpetració del 
fet delictiu els autors. 
 
Compliment de l’Ordenança de tinença d’animals de companyia. 
 
En relació al control de les possible infraccions a la normativa vigent en relació a la 
tinença d’animals de companyia, s’ha de destacar que les molèsties causades pels 
animals de companyia, entre d’altres, són una de les principals preocupacions dels 
veïns de Cubelles i, per tant, nosaltres, com a cos policial responsable del control 
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del compliment de les diferents ordenances, hem de vetllar pel respecte a la 
normativa garantint un bon nivell de convivència i civisme al nostre municipi.  
 
És per això que, a banda dels controls i serveis que es realitzen ordinàriament per 
part dels agents de la policia local, aquest cos duu a terme anualment, com a 
mínim, una campanya informativa i sancionadora de l’Ordenança municipal de 
tinença d’animals de companyia de l’Ajuntament de Cubelles. De totes les 
actuacions dutes a terme durant l’any 2018, es desprenen els següents resultats ( 
29 actes efectuades):  
 

No portar el gos el microxip 15 

Portar el gos per la via pública sense lligar 7 

Portar el gos sense morrió en via o espai públic 7 

No complir les mesures de seguretat a les instal·lacions 2 

Posseir i/o portar el gos sense llicència municipal 8 

No portar placa identificadora de l’animal  3 

No tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil 6 

No estar el gos censat en el registre municipal 18 

Provocar de manera demostrada molèsties als veïns 4 

No adoptar mesures de seguretat o higièniques 7 

No tenir senyalitzat el recinte que alberga un gos perillós 2 

Presència d’animals a la platja o piscines públiques 1 

No evitar amenaces o atacs a persones o baralles entre animals 3 

No respectar l’horari establert d’accés al corre can 1 

No col·laborar amb els agents en la inspecció de les instal·lacions i de 
l’estat dels animals 

1 

Cria i comerç de gossos considerats potencialment perillosos 1 

No tenir la cartilla de l’animal 3 

No està inscrit com a nucli zoològic 1 

No sotmetre al gos a onservació veterinària  1 

TOTAL INFRACCIONS 91 

 
 

9. ALTRES INTERVENCIONS 
 

Actuacions per molèsties: sorolls/activitats 372 

Actuacions per baralles/aldarulls 105 

 
 
També es van recuperar un total de 142 animals de companyia dels quals, aquesta 
policia, s’encarrega de retornar-los als seus propietaris o, en el cas que no es 
localitzin, es procedeix a l’avís del servei mancomunat CAAD de recollida d’animals 
concertat per l’Ajuntament de Cubelles perquè es facin càrrec de l’animal. 
 
En l’àmbit de la recuperació i entrega d’objectes perduts, l’activitat enregistrada va 
ser la següent: 
 

Recuperació d’objectes 229 

Lliurats als seus propietaris 127 
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10. EDUCACIÓ VIÀRIA 
 

Un any més es dóna 
compliment a les directrius 
establertes per la 
Prefectura de la Policia 
Local quant a quines han 
d’esser les pautes de 
treball sobre les actituds 
respecte al trànsit en els 
nostres centres educatius. 
 
L’any 2018 es van fer les 
sessions d’educació per a 
la mobilitat segura a tots 
els centres escolars de la nostra vila atenent a la següent classificació: 

 

Centres d’Educació Infantil i Primària: 
 

- Escola Josep Andreu Charlie Rivel. 
- Escola Vora del Mar. 
- Escola Maricel. 

 
Centres d’Educació Superior Obligatòria: 
 

- IES Cubelles 
- INS Les Vinyes 

 
L’abast de les esmentades sessions és de 3er fins a 5è. Dins dels cursos 
d’educació de cicle mitjà i supeior, és a dir, nens i nenes entre 8 i 10 anys d’edat, el 
programa utilitzat s’emmarca dins dels següents paràmetres: 
 
Dins dels cursos de cicle mitjà (3r): 
 

- Els senyals de trànsit. 
- Caminar pel carrer amb seguretat. 
- Per on travesso un carrer amb més seguretat. 
- Viatjar en transport públic. 
- La bicicleta. 

 
 

Dins dels cursos de cicle superior (5è): 
 

 Moure’m amb bicicleta pel meu poble. 
 Elements de seguretat de la bicicleta. 
 Manteniment de la bicicleta. 
 La circulació. 
 L’ús del casc. 
 Viatjar en transport públic. 
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Dins dels curos d’Educació Secundària Obligatòria (1er i 3er de l’ESO): 
 

 Identificar i valorar les conductes segures i de risc. 
 Reconèixer el propi límit entre la seguretat i perill. 
 Oferir la informació necessària als alumnes per tal de que es desplacin amb 

seguretat pels carrers de la població. 
 
Durant aquest any 2018, aquestes accions formatives realitzades amb la 
col·laboració del Servei Català del Trànsit van estar prioritàriament destinades a 
dur a terme les classes teòriques a les escoles. Els agents de la Policia Local van 
impartir a nens i nenes de Cicle Inicial de Primària (1er i 2n), Cicle Mitjà de Primària 
(3r i 4rt) i Cicle Superior de Primària (5è i 6è) de diferents escoles del nostre 
municipi. 
 
Enguany també es van impartir sessions adreçades als alumnes de (1er i 3er d’ 
ESO), dels dos institus del municipi de Cubelles, IES Cubelles i INS Les Vinyes. Es 
van realitzar tallers d’educació vial (Obligacions per la bicicleta, recomanacions 
pels VMP. Aquests, es centren en l’ús de la bicicleta (ja que és el que està regulat i 
també hi ha una problemàtica amb els menors de 16 anys que han de duu 
obligatòriament el casc i no ho fan) i recomanacions alhora de transitar per la vía 
pública amb els vehicles amb mobilitat personal (VMP). 

  

Els monitors d’educació viària de la Policia Local van dur a terme les següents 
clases teòriques i pràctiques: 
 

Distribució d’alumnes per curs i centre escolar. 
 

ESCOLA CHARLIE RIVEL 
 

 
Número de 

grups-
classe 

Número total 
d’alumnes 

Número total 
d’hores per 

curs 

Número 
total 

d’hores 
pràctiques 
per curs 

Cicle inicial Primària 
1r   (A,B i C) 

3 76 3 0 

Cicle inicial Primària 
2n   (A,B i C) 

3 64 3 0 

Cicle mitjà Primària 
3r (A,B i C) 

3 68 9 9 

Cicle mitjà Primària 
4rt (A,B i C) 

3 74 3 0 

Cicle superior 
Primària 5è (A i B) 

2 52 6 6 

Cicle superior 
Primària 6è (A,B i C) 

3 79 3 0 

TOTAL 17 413 27 15 
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ESCOLA VORA EL MAR 
 

 
Número de 

grups-
classe 

Número total 
d’alumnes 

Número total 
d’hores per curs 

Número total 
d’hores 

pràctiques 
per curs 

Cicle inicial Primària 
1r   (A i B) 

2 50 
 

2 
0 

Cicle inicial Primària 
2n   (A i B) 

2 49 2 0 

Cicle mitjà Primària 
3r (A i B) 2 

 
50 
 

6 6 

Cicle mitjà Primària 
4rt (A i B) 

2 51 2 0 

Cicle superior 
Primària 5è (A i B) 

2 50 6 6 

Cicle superior 
Primària 6è (A i B) 

2 54 
 

2 
0 

TOTAL 12 304 20 12 
 
 
 
 

ESCOLA MAR I CEL 
 

 
Número de 

grups-
classe 

Número total 
d’alumnes 

Número total 
d’hores per 
cada grup-

classe 

Número total 
d’hores 

pràctiques 
per curs 

Cicle inicial Primària 
1r   (A i B) 

1 25 1 0 

Cicle inicial Primària 
2n   (A i B) 

2 48 2 0 

Cicle mitjà Primària 
3r (A i B) 

2 49 6 4 

Cicle mitjà Primària 
4rt (A i B) 

2 52 2 0 

Cicle superior 
Primària 5è  (A i B) 

2 52 6 4 

Cicle superior 
Primària 6è  

1 25 1 0 

TOTAL 10 251 18 8 
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IES CUBELLES 
 

 

Número de 
grups-
classe 

Número total 
d’alumnes 

Número total 
d’hores per 
cada grup-

classe 

1er E.S.O Educació 
Secundària 
Obligatòria   (A, B i 
C) 

3 96 3 

3er E.S.O Educació 
Secundària 
Obligatòria   (A, B i 
C) 

3 92 3 

TOTAL 6 188 6 

 
 

INS LES VINYES  
 

 

Número de 
grups-
classe 

Número total 
d’alumnes 

Número total 
d’hores per 
cada grup-

classe 

1er E.S.O Educació 
Secundària 
Obligatòria   (A i B) 

2 63 2 

3er E.S.O Educació 
Secundària 
Obligatòria   (A i B) 

2 61 2 

TOTAL 4 124 4 
 
 

TOTAL ALUMNES I HORES LECTIVES CURS 2017-2018. 
 

Número total 
de grups 

Número total 
d’alumnes 

Número total 
d’hores lectives 

Número total 
d’hores pràctiques 

49 1.280 75 35 

 
 

11. FORMACIÓ   
 
 
La formació és un dels eixos fonamentals que permet els agents i comandaments 
de la policia disposar d'una preparació adequada i adquirir els coneixements 
necessaris que els han d'ajudar a dur a terme les seves funcions d’una manera 
més professional. També a estar en condicions de resoldre els problemes i les 
situacions que se’ls plantegi en el seu treball diari de forma més eficaç i amb total 
respecte a la legalitat i als drets i llibertats dels ciutadans i les ciutadanes. 
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L’any 2018, membres de la Policia Local de Cubelles van assistir a cursos de 
formació, seminaris i conferències, tal com s’expressa a continuació: 
 
 

CURS DATES 
HORES 

LECTIVES 
CENTRE 

FORMADOR 
ASSISTENTS 

Taller de bastó 
extensible 

Març 3,30 ISPC 2 

Curs de suport 
vital bàsic i DEA 

Abril- Maig 5  33 

Curs d’atenció al 
menor 

      Maig 25 ISPC 5 

Curs/taller de 
fotografia aplicada 
a les inspeccions 
oculars de trànsit  

Maig  12 ISPC 2 

Taller de policia 
administrativa en 
l’àmbit de 
seguretat 
ciutadana 

Maig 20 ISPC  1 

Normativa i 
protocols en la 
inspecció de locals 
de pública 
concurrència 

Juny 12 DIBA 
 

2 

Policia de 
proximitat 

Novembre 20 DIBA 1 

TOTAL  385  
 

46 
 

 
ISPC: Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
DIBA: Diputació de Barcelona 
 
Pràctiques de tir policial. 
  
Organitzat per la Prefectura de la 
Policia Local. Dues sessions  l’any 
2018, tal com dicta el Decret 
219/1996, de 12 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'armament 
de les policies locals.  
 
Lloc de realització: Galeries de tir 
de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. 
Assistents: Tots els comandaments 
i agents de la Policia Local de 
Cubelles. 
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12. RECULL INFORMATIU 
 

Mossos d’Esquadra i Policia Local desmantellen una plantació de 
marihuana a Les Salines 

4 DE GENER DE 2018 
 

Els dos arrestats han ingressat a presó i un d’ells tenia una odre de detenció 
internacional per tràfic de persones 

Agents de la unitat d’investigació de la comissaria del Garraf del cos de Mossos 
d’Esquadra, en col·laboració amb la Policia Local de Cubelles, van dur a terme 
el dissabte 30 de desembre al polígon industrial Les Salines un dispositiu 
conjunt que va permetre detenir dos homes de nacionalitat albanesa, de 29 i 40 
anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública per tràfic de 
drogues i d’un delicte de defraudació de fluid elèctric. 
  
El dispositiu va iniciar-se quan els agents de la Policia Local van veure que hi 
havia activitat a l’interior d’una nau industrial que feia poc que havia estat 
desnonada i no tenia autoritzada cap activitat econòmica. Amb aquests indicis, els 
agents van avisar els  Mossos d’Esquadra i conjuntament van identificar l’home 
que es trobava a l’exterior 
de la nau. Seguidament, 
van entrar a la instal·lació 
industrial on van localitzar 
un altre responsable de la 
plantació de marihuana i 
van intervenir gairebé 
1.000 plantes i elements 
destinats al cultiu. Els 
agents policials també van 
comptar amb la 
col·laboració dels operaris 
d’una empresa 
subministradora 
d’electricitat. S’estima que 
el valor al mercat il·legal 
seria de 400.000 euros. 

  
La plantació, per tal d’aconseguir un nivell de producció òptim, disposava de 
ventiladors de terra i d’aire condicionat, un sistema d’extracció d’aire per renovar-
ne la qualitat, un sistema d’il·luminació amb 70 làmpades de 600 watts cadascuna i 
diversos humidificadors industrials per mantenir una humitat atmosfèrica idònia per 
al desenvolupament de les plantes. 
  

Els investigadors van detenir els dos homes com a presumptes autors d’un delicte 
contra la salut pública i d’un delicte de defraudació de fluid elèctric, doncs els 
tècnics de la companyia elèctrica van inspeccionar la instal·lació, i van comprovar 
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que la nau industrial presentava una doble connexió de servei il·legal amb la 
finalitat de no facturar l’electricitat efectivament consumida. 
  
Els dos detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar l’ingrés a 
presó dels dos arrestats i es dóna la circumstància que un d’ells tenia pendent una 
ordre de detenció, ja que estava reclamat internacionalment pel delicte de tràfic 
de persones. 
 

 

 

La Policia Local retorna al mar un dofí varat a la platja de la Mota 

6 DE FEBRER DE 2018 
 

L’albirament el va fer un inspector municipal dilluns al matí al costat del 
búnquer 

La llevantada de principis de 
setmana ha originat una 
incidència poc habitual al litoral 
de Cubelles, ja que un dofí va 
quedar varat dilluns al matí a la 
platja de La Mota per motius que 
es desconeixen. Un inspector 
municipal va fer l’albirament de 
l’animal i, en acostar-se a la sorra 
a tocar del búnquer, va 
comprovar que l’animal havia 
varat però estava viu i no 
semblava ferit. 
    
La incidència es va posar en 
coneixement de la regidoria de 
Medi Ambient, la Policia Local i 
el CRAM, una entitat privada sense ànim de lucre dedicada a la protecció del medi 
marí i de les espècies que l’habiten. Dos agents de la Policia Local van personar-
se a la platja de La Mota i van ajudar el dofí a retornar a l’aigua, que torna mar 
endins sense cap dificultat. També va personar-se una dotació dels Agents Rurals 
que van quedar-se fent vigilància per si l’animal tornés a quedar varat a la sorra, fet 
que no va succeir. 

 
 

 

La Policia Local decomissa més d’un quilo de marihuana a un veí 
de Cubelles 

9 DE MARÇ DE 2018 
 
Els fets van tenir lloc el dimarts, dia 6 de   març, durant un control al barri 
Residencial Les Salines 
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La Policia Local de Cubelles ha decomissat 
més d’un quilo de marihuana a un veí del 
municipi, durant un control policial al barri 
Residencial Les Salines. Els fets van tenir lloc 
al voltant de les 20.00 h. de dimarts passat, dia 
6 de març. Els agents van aturar un vehicle i, 
en percebre una forta olor a marihuana, van 
procedir al seu escorcoll, tot localitzant tres 
bosses de cabdells d’aquesta substància que 
superava, en total, el quilo de pes. 
  
Com a conseqüència, la Policia Local ha instruït 
les corresponents diligències per la comissió 
d’un presumpte delicte contra la salut pública 
per tràfic de drogues. 
 

 

La Policia Local presenta 79 denúncies per excés de velocitat la 
segona setmana de maig 

18 DE MAIG DE 2018 

 
En total, suposa un 2,6% dels 3.034 vehicles controlats a diferents punts del 
municipi 

La Policia Local de Cubelles ha tancat la campanya de supervisió de velocitat 
endegada entre els dies 7 i 13 de maig amb un total de 79 conductors 
denunciats dels 3.034 de vehicles controlats en 25 dispositius. Així, la xifra 
representa un 2,6% del total i totes les infraccions detectades s’han tramitat via 
administrativa, el que implica que cap conductor sobrepassava en 60 km/h el 
màxim permès en vies urbanes. En cas d’haver-ho fet, la denúncia hagués seguit 
la via penal. 
  
En xifres absolutes, la majoria 
dels infractors, un total de 71, 
van ser sancionats per circular 
a una velocitat compresa 
entre els 51 i 70 km/h en vies 
urbanes on el trànsit es limita a 
50 km/. De la resta, set 
circulaven en una velocitat 
entre 71 i 80 km/h i només un 
superava aquesta limitació i 
conduïa entre 81 i 90 km/h. 
  
Es poden consultar les dades 
de la campanya de la Policia 
Local de Cubelles al document 
adjunt. La propera setmana, entre el 21 i el 27 de maig, els agents municipals i el 
Servei Català de Trànsit endegaran una campanya conjunta de control de 

http://transit.gencat.cat/ca/inici/
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ciclomotors, molt centrada en l’ús correcte de casc, limitacions de velocitat i de 
sorolls.        

 
 

 

La Policia Local denuncia tres conductors dins la darrera 
campanya de control d’alcohol i drogues 

29 DE JUNY DE 2018 

 
En total es van controlar 170 vehicles entre els dies 18 i 24 de juny 

La Policia Local de Cubelles 
ha conclòs la darrera 
campanya de trànsit de 
control d’alcohol i drogues 
duta a terme entre els dies 18 i 
24 de juny, coincidint amb la 
celebració de la revetlla de 
Sant Joan i dies previs, 
denunciant tres conductors 
per positius, dos d’ells, de 
consum d’alcohol i un de 
drogues. 
  
Durant tota la setmana es van 
establir vint punts diferents 
de control i es van practicar un total de 170 proves als conductors. Els resultats 
han estat de dos positius administratius per consum d’alcohol, amb unes taxes 
compreses entre 0,25 i 0,50 mil·ligrams per litre, i un per consum de drogues. 
En total, doncs, el percentatge d’infraccions ha estat inferior al 2%. 

  
 
 

 

 

La Policia Local s’adhereix a la campanya d’escuts solidaris 
#pelsvalents de Sant Joan de Déu 

1 D'AGOST DE 2018 
 

La ciutadania es pot sumar a la campanya adquirint els escuts solidaris a 4€ 

La Policia Local de Cubelles s’ha adherit a la campanya d’escut solidari 
#pelsvalents, amb l’objectiu de recaptar fons per la construcció de l’hospital 
especialitzat en càncer infantil de referència a Europa. Des de l’Hospital Sant 
Joan de Déu Barcelona s’han armat de valor per vèncer el càncer infantil i ho 
faran construint el centre oncològic infantil més gran d’Europa, i un dels més 
importants del món: el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona. 
 
Aquest centre comptarà amb les infraestructures, les eines i el valor de grans 

http://www.cubelles.cat/pl61/actualitat/informacio-d-interes/telefons-d-interes/id801/comissaria-policia-local.htm
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professionals per tractar, i investigar el càncer infantil, i estarà al servei de tots els 
nens i nenes del món. 
 
La campanya escuts solidaris 
#pelsvalents, a la que la Policia 
Local de Cubelles s’hi ha sumat 
per recaptar diners mitjançant la 
venda d’uns escuts que combinen 
la insígnia policial de Cubelles amb 
l’etiqueta #pelsvalents, que 
identifica la lluita dels nens i nenes 
contra el càncer. Aquests escuts 
estan impresos amb fil daurat, que 
simbolitza la lluita contra el càncer 
infantil, sobre fons negre, i porten 
un adhesiu al dors que permet fixar-
lo a qualsevol peça de roba 
simplement passant-li la planxa. 
  
Inicialment la Policia Local disposarà de 500 escuts solidaris, que es poden 
aconseguir a les dependències de la Policia Local, situades al carrer Arles de Tec, 
s/n. El divendres, durant el mercat setmanal, els agents locals posaran una carpa 
informativa sobre la campanya en la qual es podran adquirir els escuts solidaris. El 
donatiu és de 4,00€. 
  
Des de la Policia Local de Cubelles animen a tots els que participin a aquesta 
campanya solidaria a fer-se una foto amb l’escut solidari i compartir-ho a les 
xarxes socials amb l’etiqueta #pelsvalents, o #paralosvalientes, fent així una 
major difusió de la campanya. 
  
Ajudem a es faci realitat el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona? Ho 
aconseguirem amb el valor de tots i totes, per a tots i totes!!! 

  
 
 

 

La Policia Local presenta 40 denúncies per excés de velocitat 

17 D'AGOST DE 2018 
 

En total, suposa un 2% dels 1.881 vehicles controlats a diferents punts del 
municipi 

La Policia Local de Cubelles ha tancat la campanya de supervisió de velocitat 
endegada entre els dies 6 i 12 d’agost amb un total de 40 conductors denunciats 
dels 1.881 de vehicles controlats en 12 dispositius. Així, la xifra representa un 2% 
del total de les quals 37 de les infraccions detectades s’han tramitat via 
administrativa, el que implica no sobrepassar en 60 km/h el màxim permès en vies 
urbanes. 
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Tornen els escuts solidaris “pelsvalents” 

23 D'OCTUBRE DE 2018 
  

La Policia Local posarà un punt de venda a la plaça Melcior Güell, el proper 
divendres 

Aquest proper divendres, agents de la Policia Local de Cubelles tornaran a 
instal·lar una parada a la plaça Melcior Güell, 
al costat del Mercat, per tornar a difondre la 
campanya d’escut solidari “pelsvalents”. 
L’objectiu és recaptar fons per la construcció de 
l’hospital especialitzat en càncer infantil de 
referència a Europa, la primera pedra del qual 
es va posar el passat 18 d’octubre. 
  
 

Els escuts solidaris és una campanya a la que 
s’han sumat bona part de les policies locals del 
país i es tracta de distribuir un escut que 
combina la insígnia policial de Cubelles amb 
l’etiqueta “pelsvalents”, que identifica la lluita 
dels nens i nenes contra el càncer i que és el 
lema de la campanya de recollida de fons per a 
la construcció del SJD Pediatric Cancer Center. Aquests escuts estan impresos 
amb fil daurat, que simbolitza la lluita contra el càncer infantil, sobre fons negre, i 
porten un adhesiu al dors que permet fixar-lo a qualsevol peça de roba simplement 
passant-li la planxa. El donatiu és de 4,00€. 

  
 
Des de la Policia Local de Cubelles animen a tots els que participin a aquesta 
campanya solidaria a fer-se una foto amb l’escut solidari i compartir-ho a les 
xarxes socials amb l’etiqueta “pelsvalents”, o “paralosvalientes”, fent així una 
major difusió de la campanya. 
 
 
 

 

 

La Policia Local deté un home per temptativa de robatori amb 
intimidació 

24 D'OCTUBRE DE 2018 
 

L’acusat hauria amenaçat amb un ganivet la caixera d’un supermercat del 
passeig Narcís Bardají 

La Policia Local de Cubelles va detenir la tarda del 23 d’octubre un home acusat 
d’intent de robatori amb intimidació. Una trucada ciutadana va alertar els agents 

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca/comencen-les-obres-lsjd-pediatric-cancer-center-barcelona
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca/comencen-les-obres-lsjd-pediatric-cancer-center-barcelona
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d’un intent de robatori en un supermercat del passeig Narcís Bardají amenaçant 
la caixera amb un ganivet de grans dimensions. 

  
El detingut hauria fugit corrents pel carrer Doctor Fleming i poc després una 
patrulla de la Policia Local va identificar al carrer Ciutat de Barcelona un home 
que responia a la descripció facilitada. Se li va incautar un ganivet amb el mànec 
del mateix color que el descrit a més d’una navalla i per la coincidència en les 
evidències es va procedir a la seva detenció. 
 

 

 

Nous vehicles híbrids per a la Policia Local 

7 DE NOVEMBRE DE 2018 
 
A través d’un rènting s’han substituït dos cotxes patrulla i abans d’acabar 
l’any s’incorporarà un tercer 

La Policia Local de 
Cubelles ja disposa de 
dos nous vehicles per 
desenvolupar la seva tasca 
diària de patrulla pels 
carrers del municipi. 
Aquests cotxes 
s’incorporen a través d’un 
rènting, de manera que 
substituiran dos vehicles 
actuals i un tercer abans 
d’acabar l’any. 
  
Els nous cotxes patrulla 
son de la marca 
Toyota, models Prius i Rav4, i de tecnologia híbrida, que alterna l’ús de gasolina 
amb el motor elèctric, sent molt més respectuós amb el medi ambient. 
 
 
 

 


