
Un any més teniu a les mans la memòria de la Policia

Local de Berga, un document el en qual podreu conèixer

de prop la tasca desenvolupada pels agents al servei de

la ciutadania.

Una de les principals fites de la Policia Local i també

d’aquest equip de govern és que el cos esdevingui un

servei de proximitat, d’atenció directa i resolutiva. Un

objectiu que no seria possible tampoc sense la

col·laboració dels agents socials, de les associacions

veïnals, i de les administracions públiques.

Amb aquest objectiu, la Policia Local de Berga treballa

dia a dia amb la voluntat de garantir un servei de

qualitat que respongui a les necessitats de la població,

vetllant per a la seguretat d’aquesta.

Esperem que aquesta memòria serveixi per difondre i

acostar la tasca de la Policia Local de Berga a la seva

població, i igualment, des de l’equip de govern volem

aprofitar també per agrair la feina feta fins a dia d’avui,

així com també animar els agents a seguir treballant

com estan fent ara, al servei de la ciutadania.

Equip de govern de l’Ajuntament de Berga



De nou és moment de presentar-vos, com ja vinc fent els darrers anys, la

memòria de la Policia Local de Berga, on és pot veure els diferents

serveis en els que hem intervingut i als quals hem dedicat els esforços

per aconseguir millorar els resultats d’anys anteriors, especialment en la

reducció dels accidents de trànsit.

La tasca ha estat, i continua estant, molt dificultosa per la manca

d’efectius policials, doncs cada que passa la plantilla de la policia local

es veu minvada; de nou en l’últim any hem perdut dos agents, un per

invalidesa i l’altre per la seva incorporació a una altre població.

L’edat dels components del cos és força elevada, cosa la qual també juga

en contra nostra, així set dels dinou integrants superen els cinquanta-

cinc anys d’edat, alhora també diferents malalties fan veure minvats els

efectius de treball, pel fet de romandre períodes importants de baixa per

Incapacitat Laboral Transitòria.

Com a cap del cos, any rere any, demano a la Corporació l’augment dels

components de la policia local amb l’objectiu de, com a mínim, cobrir les

vacants que es van produint, tot exposant que el termini requerit pel

compliment de la normativa vigent respecte de la convocatòria de les

places de policies i el pas per l’Institut de Seguretat Pública implica una

demora en l’inici de l’activitat com agents, perquè es necessita un mínim

de un any des de l’inici de l’oposició fins que es fa efectiva la

incorporació de qui ha obtingut la plaça en el procés selectiu.

Així doncs aquest any, més que mai, vull finalitzar aquesta presentació,

felicitant per la feina exercida a tots i cadascun dels components del cos,

i alhora encoratjar-los a continuar realitzant la seva tasca amb l’esforç i

la total professionalitat que saben desenvolupar, amb l’objectiu

d’aconseguir el bé comú dels ciutadans i ciutadanes de Berga.

Josefina Vizuete Catalán

Sergent Cap de la Policia Local



BERGA



Extensió 22,54 QM2

Habitants 16.296

Parc Mòbil de vehicles 11.229

Turismes 7.959

Camions 1.415

Motocicletes 975

Autocars 01

Tractors 267

Ciclomotors 493

Remolcs 119

Agents de Policia 20

Habitants per agent 814,80



Pressupost

Del total del pressupost de l'Ajuntament de Berga, 21.210.000,00€, a la Policia Local se li assignen 1.151.892,22 €

Aquesta quantitat queda repartida de la següent forma:

Pressupost Ordinari 13.916.167,82€

Retribucions bàsiques Policia Local 301.979,66€

Retribucions complementàries Policia Local 480.912,56€

Millores mobilitat Pl. Guernika 45.000,00€

Quota empresarial a la seguretat social 190.000,00€

Contracte prestació servei Grua 40.000,00€

Conservació vehicles Policia Local 5.000,00€

Material Oficina no inventariable Policia Local 3.000,00€

Combustible i carburants vehicles Policia Local 9.000.00€

Vestuari personal Policia Local 8.500.00€

Material tècnic i especial Policia Local 15.000.00€

Telecomunicacions Policia Local 3.000.00€

Càmeres vigilància Queralt i altres 12.000,00€

PDA’S Policia Local 5.000,00€

Senyalització viaria 30.000,00€

Aportació Protecció Civil 3.500,00€

Total Pressupost Ordinari Ajuntament 
13.916.167,82€

Total Pressupost Inversions Ajuntament
7.293.832,18€

Total Pressupost Ajuntament 
21.210.000,00€

Pressupost Policia / Ajuntament
5,43%



Funcions de la Policia Local

La Llei de Seguretat 16/91 de 10 de juliol en la que determina les competències, fent quatre grans grups: Per un anàlisi més detallat de

la globabilitat del servei de la Policia Local, s'han classificat les intervencions prenent com a punt de referència la Llei Orgànica de

Cossos i Forces

1. Policia Administrativa

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.

Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l’entorn.

2. Policia Assistencial

Cooperar en la solució dels conflictes privats, quan siguin requerides a fer-ho.

Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, participant, d’acord amb el que disposen les lleis, en

l’execució dels plans de protecció civil.

Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que , d’acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.

3. Seguretat Ciutadana

Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències

d’aquestes corporacions.

Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictuosos, en 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 de l’ordre de grans concentracions humanes quan siguin requerides a fer-ho.

Vigilar els espais públics.

4. Policia Judicial

Exercir de policia judicial, d’acord amb l’article 12 i amb la normativa vigent.

5. Policia de trànsit

Ordenar, senyalitzar i dirigir el transit 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, en el qual cas han de comunicar les

actuacions dutes a terme a les forces o els cossos de seguretat competents.

Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.



Organigrama de gestió

ALCALDE

REGIDOR DE GOVERNACIÓ

SERGENT CAP

AGENT OF. TÈCNICA ADMINISTRATIVA

CAPORAL  BCAPORAL A

AGENTS



Organigrama de Funció

ALCALDE

REGIDOR DE GOVERNACIÓ

SERGENTA CAP
Organització, planificació i gestió. Relacions 

ciutadanes - Seguretat Personal - Servei - Actes -
Armament - Vestuari - Vacances - Permisos -Educació 

viària

AGENT OF. TÈCNICA
Escrits Jutjats
Campanyes  S.C. Trànsit  
P.P. Trànsit
Denuncies  Judicials
Dip. Detinguts
Danys via pública
O.A.C.
Contesta escrits diferents organismes
Elaboració estadístiques
S.C.T. i Diputació
Elaboració de la memòria
Fulls de camp
Atestats
Objectes  perduts
Cens d’animals de  companyia

PERSONAL ADM.
Negociat Multes
Expedients A.D.P
Propostes J.G.L
Magatzem
Jutjats
S.C. Trànsit 
P.P. Trànsit 
Exp. Animals Domèstics
Exp. OCVP
O.A.C.
Contesta escrits altres organismes
Fulls de camp
Elaboració de la memòria
Elaboració models atestats
Cens d’animals de companya

CAPORAL B
Senyalització vària
Zona rural
Consumidor
Atestats
Precintes
Dipòsit Municipal
Grua
Serveis Socials
Atenció a la dona
Atestats
Precintes
Plànols
Estudis canvis circulació
Atenció víctimes maltractaments

CAPORAL A
Policia Judicial
Medi Ambient
Tir
Radar
Atestats
Vehicles
Motos
Edificis Municipals
Control d’Obres
Establiments
Atestats
Transmissió
Seguretat Ciutadana
Protecció Civil
Alcoholèmies AGENTS

PROTECCIÓ CIVIL



Secretaria

Les tasques administratives són malauradament, més complexes i nombroses cada dia, per tal de poder atendre al ciutadà en constant

demanda de resultats i gestions.

Per aquests motius, s'ha intentat dinamitzar i separar en dues tasques, donat que les competències en tot tipus de matèries

augmenten de forma considerable, dividint per una banda la tasca pròpia de la Secretaria de Prefectura i d'una altra crear una Oficina

Tècnica molt més especialitzada i amb unes tasques molt més concretes i definides, per tal d'evitar que els escrits diaris, les entrades

i sortides de documentació, així com la gestió administrativa del Cos, interfereixin aquella faceta del treball diari de la Policia Local.

Així doncs, la Secretaria del Cos quedaria definida segons els següents paràmetres:

a)  Comunicat diari del resum del servei amb les novetats a l'Alcaldia i mitjans de comunicació.

b) Tramitació Instancies A.D.P. i J.G.L.

c) Secretaria delegada de les Juntes Locals de Seguretat

d)  Tramitació d'informes als diferents Departaments Municipals.

f)  Donar contestació i tramitar els escrits dels organismes oficials, com els Jutjats, Ajuntaments, Generalitat de Catalunya, 

MM.EE, Servei Català del Trànsit, Prefectures de Trànsit, Diputació, Govern Civil i d'altres.

g)  La gestió d'administració d'aquelles partides pressupostàries assignades a la Policia Local.

h) La gestió d'aquells conceptes referents a la Plantilla de la Policia Local, tal com Expedients Personals, Vestuari, Armament,

Permisos, Llicències, Vacances, etc... .

I) En la gestió del Negociat de Multes de la Policia Local en conveni amb l'O.R.G.T. de la Diputació de Barcelona.

j) La gestió i tramitació de denuncies al Servei Català del Trànsit.

k) La gestió i tramitació d’expedients per infraccions a l’Ordenança de Convivència i Via Pública de Berga.

l) La gestió i tramitació d’expedients per infraccions a l’Ordenança Reguladora de Tinença d’Animals Domèstics.

m) Registre cens animals de companyia.



Oficina Tècnica

Els nous temps que corren i les noves tecnologies aplicades al tarannà diari, ens obliguen, d'una part a l'adquisició de nous mitjans

tècnics, tal com informatitzar les diferents gestions i a delimitar aquestes concretant-les en una gestió totalment autònoma, encara que

enquadrada dins l'Administració de la Prefectura i el Servei Català del Trànsit, amb unes tasques més tècniques i específiques.

Serà tasca de l'Oficina Tècnica:

El recull, distribució i recopilació, de totes aquelles dades sobre el treball de la Policia Local de Berga per la confecció anyal de la

corresponent Memòria.

Tramitació i gestió d’expedients d’Autorització de Dominic públic, així com, propostes a la Junta de Govern Local.

Portar el Negociat de Sancions de la Prefectura, fent les liquidacions corresponents a l' O.R.G.T. de la Diputació de Barcelona, així com

tramitar els diferents recursos i al·legacions presentades.

Donar sortida als escrits dirigits a Servei Català del Trànsit, tal com les estadístiques d'utilització dels aparells etilòmetre i cinemòmetre

(radar) les estadístiques sobre els accidents de trànsit, ja siguin amb ferits o només amb danys materials, campanyes de sistemes de

retenció Infantil, l’ús del cinturó,l’ús del casc, controls de ciclomotors, controls de documentació, pantalles audiovisuals i l’ús telèfon

mòbil

Donar curs a les denúncies enviades a la Prefectura de Trànsit i el Servei Català del Trànsit, en aquelles matèries que no són

competència municipal, tal com les anomenades tècniques i administratives.

Confeccionar informes de caire tècnic sobre deficiències observades en temes referents a l'Administració Municipal.

La realització de plànols situació i mitjans d'algunes cases del terme Municipal, així com dels seus recursos, mitjans de comunicació i

situació de salut dels seus habitants.

La participació en la confecció de diligències i plànols, en col·laboració amb els diferents serveis de la Policia Local.

La col·laboració amb la resta dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, així com amb els Mossos d'Esquadra, en l’obtenció

d'informació i proves, la confecció dels corresponents atestats i posar a disposició A.J. els infractors de les normes vigents de legalitat.

I d'altres de caràcter tècnic.



Tramitació d’Informes 

En el decurs de l'any 2015 s'han enregistrat un total de 8.619 documents.

Entrades 6.058

Sortides 2.561

ADP 256

Trucades telefòniques: 1.098

Emergències (incendis, incidències meteorològiques, enfonsament edificis, etc) 127

Denúncies (incidències via publica) 103

Queixes 153

Sol·licitud de Serveis (Intervenció especifica per alguns serveis del 112 07

Altres 708



Oficina de Troballes

És una gran quantitat d'objectes i documents els que són perduts i trobats per Policies en la seva vigilància per la via

pública o lliurats pels mateixos ciutadans.

Si la pèrdua es tracta de documents, al mateix moment de la recepció s’inicien les gestions el més ràpidament

possible , a fi i efecte , que la persona que ha sofert la pèrdua ho recuperi immediatament.

La forma més ràpida de fer-ho és per via telefònica o per correu.

Telèfons mòbils 22

Documents ( DNI, passaport, permís de conduir, targetes de la Seguretat Social) 131

Carteres, portamonedes 27

Accessoris de vehicles 01

Llibretes d’estalvis 00

Documentació de vehicles 02

Targetes de crèdit 41

Claus 20

Bosses 02

Targetes diverses ( carnet jove, biblioteca, etc,) 35

Ulleres 02

Diversos 41

TOTAL 297



Recursos Humans

Plantilla de la Policia Local 2013 2014 2015

Sergent 1 1 1

Caporals 2 2 2

Agents 17 18 17

Agents curs bàsic E.P.C. 0 0 0

Agents interins 0 0 0

Agents en 2 ª Activitat 0 0 0

Administrativa 1 1 1

Auxiliar Administrativa 1 0 0

Total 22 22 21

Personal Masculí 16 17 17

Personal Femení 6 5 4

Edat dels Components

De 20 a 30 anys 1 1 2

De 31 a 40 anys 8 9 5

De 41 a 50 anys 4 4 6

De 51 a 60 anys 7 7 6

De 61 a  65 anys 0 1 1



Absentisme Laboral

Baixes per I.L.T.

Aquest tema sempre important causa importants trastorns en el servei diari i obliga la major part de les vegades, a carregar amb serveis

suplementaris a la resta de la plantilla. Durant l'any 2015 s'han perdut per aquest motiu 20 jornades (Sergent Cap), 0 jornades (Caporals) i 227

jornades (Agents).

Com el servei s'ha de prestar igual, independentment del nombre d'efectius del que es disposi, això suposa una càrrega addicional d'hores de

servei, per a aquells membres que no es troben en situació de baixa de malaltia, i en conseqüència, després, aquest excés d'hores, es tradueix

(donat que no es cobren les hores extres) en més dies de festa setmanal, i per aquest concepte s'han perdut 00 jornades (Sergent Cap), 08

jornades (Caporals) i 107 jornades (Agents).

Festes per Assumptes Personals

La legislació vigent, indica que com un dret del funcionari, que aquest disposarà durant l'any, d'un mínim de 6 dies d'Assumptes Personals

sense justificar, que no seran d'obligatòria concessió i supeditats a les necessitats del servei. Per aquest concepte durant l'any 2015 s'han

perdut 00 jornades (Sergent Cap), 17 jornades (Caporals) i 126 jornades (Agents).

Festes per Deures Inexcusables

La legislació vigent indica que com a dret del funcionari, que aquest disposarà durant l’any, d’un número indeterminat de dies, que seran

d’obligatòria concessió. Per aquest concepte durant l’any 2015 s’han perdut 03 jornades (Agents).

Festes per Llicència

Aquests dies s'utilitzen en casos molt concrets, i per aquest motiu durant l'any 2015 s'han perdut 01 jornades (Caporals) i 72 jornades (Agents).

Festes per Hores Sindicals

Per aquest motiu durant l'any 2015 s'han perdut 04 jornades (Caporals) i 17 jornades (Agents).

Festes per Conciliació vida familiar durant l’any 2015 s’han perdut 09 jornades (Agents).



Desglossament

DESCRIPCIO: Caporals Agents

Dies de l'any 730 6246

Dies de festa anyals 258 2208

Dies de vacances 48 385

Dies de I.L.T. (Baixa malaltia) 00 227

Dies d’Assumptes Personals 17 129

Dies de Deures Inexcusables 00 02

Dies de Llicència 01 72

Dies festa per conciliació vida familiar 00 10

Dies de festa per Hores Sindicals 04 16

Dies reals de treball 402 3197

Total jornades perdudes 05 327



Parc Mòbil

Durant l'any 2015,  s'ha patrullat pels carrers de la ciutat, com per la zona rural un total de  quilòmetres.

Matrícula Marca i Model Data de Matriculació Km. Fets

0750 HCF Nissan Qashqai 2011 62.000

9828 JFR Nissan Qashqai 2015 4.869

9348 HTZ Nissan X-Trail 2014 6.320

1488 BPJ Subaru Forester 2013 3.352



Policia Administrativa

L’article 11 de la Llei 16/91 de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, al seu apartat d), diu: “ La Policia Local exercirà 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”.

Dins d'aquest marc de Policia administrativa, la Policia Local, realitza funcions de control de tot allò que suposi una alteració a la normativa de les
ordenances i demès disposicions municipals, entre d'altres, el control d'obres, venda ambulant, animals, sorolls, olors, abocaments ...
L'actuació dins d'aquest servei és molt variada i pot anar d'una solució immediata de l'assumpte, fins el seguiment de diligències i informes per la
seva solució.

Serveis efectuats per aquest motius:

Els mitjans pels que s'ha tingut coneixement d'aquests fets han estat el telèfon i comunicat personalment per

part dels perjudicats i del servei de vigilància de la Policia Local.

ANY 2013 2.887

ANY 2014 2.926

ANY 2015 1.098

Notificacions d’expedients per esmenar modificacions realitzades sense permís a la via pública i retirada

d’antenes parabòliques.

2014 2015

Notificacions de retirada de rampes d'accessos a garatges 01 04

Notificacions de retirada d’antenes parabòliques de les façanes 02 07

Notificacions de retirada de torretes de l’exterior dels balcons 09 04

Neteja de patis o solars 72 12

TOTAL 84 27



Desglossament

Containers cremats 01

Arbres trencats o tallats 01

Sorolls o aldarulls a la via 05

Avisos a la Brigada d’obres 10

Avisos d’enllumenat 18

Avisos semàfors 01

Animals recollits 05

Senyals 01

Anomalies a la via pública 13

Averies de vehicles 05

Fuites d’aigua 18

Altres 31



Policia Assistencial

Cal destacar en aquest apartat aquells serveis sol·licitats per part dels ciutadans al Cos de la Policia Local, bé mitjançant trucades

telefòniques o requeriment personal dels veïns de la ciutat mentre els components del Cos efectuen els serveis de patrulla habituals per la

ciutat, o adreçant-se a les dependències policials, a més a més, d'aquells detectats directament per membres del Cos.

Els serveis en els que s'ha intervingut com una prestació més dins l'aspecte d’assistència al ciutadà, són els següents:

Auxili a ciutadans, serveis d’assistència mèdica, ambulàncies, drogodependències, psiquiàtrics, gent perduda, rescats,

morts, suïcides i intents de suïcidi.

Un dels serveis que es continua donant i amb el qual duu a terme des de l’any 1999, és el servei de Teleassistència, una

connexió telefònica durant les 24 h. del dia durant tot l’any, a una central receptora d’alarmes, atesa permanentment per

personal qualificat de la Creu Roja.

Des del gener de 2007 també està en funcionament el Servei Local de Tunstall Televida, una central receptora d’alarmes

24 hores de la Diputació de Barcelona.

La particularitat és que a les dependències de la Policia Local es disposa de claus dels domicilis de les persones que han sol·licitat

aquests serveis, per quan la persona necessita ajuda, premi el botó del penjoll del seu aparell de Televida o Teleassistència de Creu

Roja, que dona avís a la Policia Local, una patrulla s’adreça al domicili juntament amb el personal sanitari i presten l’atenció sanitària

deguda.

Aquests serveis van destinats principalment a persones d’avançada edat, que viuen soles, o no es poden valer per elles mateixes. Durant

l’any 2015 s’han produït un total de 13 assistències.

2014 2015

Auxili a ciutadans a la via pública 72 10

Serveis de teleassistència 58 18

Serveis per Alarmes 90 23

TOTAL 220 51



Intervencions vàries en assistència al ciutadà

Assistències: 2014 2015

Trasllats per malaltia o etilisme 44 00

Assistència a persones en edificis 00 15

Assistència a persones en espais públics 00 10

Ajuda a conductors per avaria 21 02

Persones desaparegudes 05 00

Pèrdua de gos o salvament d’animals 43 16

Ajudes a indigents 02 00

Molèsties a veïns 281 17

Intervencions amb menors 08 10

Intervencions amb Bombers:

Incendis en immobles 14 02

Incendis a vehicles 04 01

Incendis en contenidors 20 15

Incendis a establiments 02 00

D'altres: 63 11

Avisos urgents a ciutadans diferents institucions 156 00

Anomalies a la calçada 90 00

Per alteració a l'ordre públic al carrer 40 14

Per alteració a interiors establiments 15 04

Per alteració a l'ordre públic urgències hospital 04 00

Pintades a façanes 23 05

Protecció transports especials 05 00

Permís per talls de carrer/senyalització 680 185

Recollida d'armes:

Arma blanca 10 02

De foc simulades 00 00



Mediació en Conflictes

Cal destacar com uns nous serveis prestats, els desenvolupats en matèria de policia assistencial respecte de

mediació en conflictes veïnals i de convivència, amb el suport del servei de mediació ciutadana del Consell

Comarcal del Berguedà, resultant les següents dades:

Mediació en conflicte de la ciutadania
2014 2015

Veïnat: molèsties, animals, sorolls, malentesos, neteja d’espais comuns 11 45

Espais públics: parcs, places, carrers 0 16

Familiars 0 5

Escolars 0 0

Altres 0 0

TOTAL 11 66

Derivats al servei de mediació del Consell Comarcal del Berguedà 03 04
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Denúncies per infraccions a l’Ordenança de 

Convivència i Via Pública 

Conceptes: 2014 2015

Falta de respecte i menyspreu a les persones 00 01

Alteració de l'ordre públic 02 00

Alteració de tranquil·litat veïnal (sorolls en domicilis, molèsties, etc.) 01 03

Abocar deixalles o embrutar la via pública / grafits 12 00

Estètica façanes 01 01

Crema de contenidors 00 00

Consum de begudes alcohòliques a la via pública 00 02

Realitzar necessitats fisiològiques a la via pública 00 03

Venda ambulant 00 00

Executar modificacions a la via pública sense el permís corresponent de 

l’ajuntament
00 00

Ocupació de domini públic sense les corresponent autorització 02 09

Esta prohibit utilitzar dispositius per anul·lar silenciador motor 00 01

Practicar mendicitat activa 00 01

TOTAL 18 21



Cens d’Animals Domèstics

L’any 2001 l’Ajuntament de Berga crea un cens d’animals domèstics, per tal de portar un control dels mateixos, essent a les
dependències de la Policia Local el registre esmentat.

L’any 2013 la Generalitat de Catalunya ofereix als ajuntaments la possibilitat de adherir-se al programa ANICOM. Des de l’any
esmentat es treballa amb aquest programa.

La Policia Local de Berga disposa d’un aparell lector de microxip, per la qual cosa, en cas de pèrdua de l’animal, es posa en contacte
amb el seu propietari per tal que procedeixi a recollir-lo a la protectora d’animals amb qui l’Ajuntament té un conveni de treball.

El total d’animals domèstics censats són:

Gossos 141

Gats 11

Tanmateix per part de l’Ajuntament de Berga, i donant compliment a l’Ordenança municipal reguladora de la tinença

d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos, es concedeixen llicències per la conducció i tinença de gossos

potencialment perillosos als propietaris, prèvia aportació de la documentació que cal a tal efecte, i que hauran de ser

renovades cada 5 anys.

L’Ajuntament de Berga sol·licita a la Generalitat de Catalunya el traspàs de competències en matèria de gossos

potencialment perillosos i les seves corresponents sancions en cas d’incompliment, essent transferides posteriorment.

L‘’incompliment de l’obligatorietat dels propietaris d’aquests animals a disposar d’aquestes llicències, pot comportar la

sanció i la custodia del animal podrà ser delegada provisionalment a la protectora d’animals.

Llicències atorgades any 2014: 07

Llicències atorgades any 2015:
09



2015

2014

DENÚNCIES D’ORDENANÇA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS 

DOMESTICS I GOSSOS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS 



Denúncies d’Ordenança Municipal Reguladora de 

la Tinença d'Animals Domèstics  i Gossos 

Potencialment Perillosos

2014 2015

No tenir censat un animal de companyia 04 01

No dur identificat “portar xip” un animal de companyia 01 01

Abandonament  d'animal de companyia a la via pública 00 00

No facilitar a un animal de companyia l’alimentació suficient 00 00

No prendre les mesures per evitar la fugida d'un animal de companyia 05 01

No portar un animal de companyia per la via pública lligat amb corretja 00 01

Negar-se el portador d'un animal de companyia a facilitar les dades del mateix 00 00

El propietari d'un animal és responsable dels danys que pugui ocasionar aquets 00 00

Mantenir els animals en instal·lacions inadequades 00 01

No recollir els excrements dels animals domèstics 00 01

Posseir un gos potencialment perillós sense la corresponent llicència 06 01

Portar un gos potencialment perillós per la via pública sense el morrió preceptiu 00 01

TOTAL 16 08



Seguretat Ciutadana

L’article 11 de la Llei 16/91 de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, al seu apartat F, diu: “Dur a terme diligències de prevenció i 
actuacions destinades a evitar la comissió d’actes delictuosos, en el qual cas han de comunicar les actuacions dutes a terme a les forces o els cossos 
de seguretat competents”.

Dins d'aquest esquema, ens trobem amb dos tipus d'actuacions de la Policia Local:

- La prevenció del delicte

- La persecució d'aquest

En el primer cas, s'enquadren els serveis que d'alguna manera tracten de prevenir el delicte, ja essent en contra de les persones com

de la propietat.

En el segon cas, s'engloben tots els serveis que tractin de perseguir als autors dels mateixos.

És per això, que dins de l'àrea d'actuació de seguretat ciutadana, que s'inclou un servei fonamental, com és l'assistència directe al

ciutadà, per mitjà de la presència física de l'Agent al seu requeriment.

Per aquest motiu la Policia Local de Berga pot realitzar diligències o intervencions judicials, com per exemple són furts, robatoris,

danys a la propietat, insults i amenaces, agressions, violència domèstica, incendis, persones amb requeriments judicials i

recuperacions de vehicles, si bé, cal indicar que un cop feta la diligència inicial, són traspassades al Cos de Mossos d’Esquadra per la

seva posterior investigació.

Assistències per alarmes

Tanmateix la Policia Local continua prestant servei de control d’alarmes, tant les que es disparen en domicilis particulars com les que

es produeixen en establiments públics o les que tenen lloc en edificis municipals. Aquestes senyals d’alarma es participen a la policia

majoritàriament a través de centrals receptores d’alarmes contractades pels interessats per a tal fi, encara que en alguns cops la seva

senyal acústica també alerta als veïns que ho comuniquen a la nostra prefectura. Un cop rebuda la senyal d’alarma disparada, la policia

es persona al lloc i realitza una inspecció ocular al lloc, tant de manera exterior com interior, essent possible aquesta última si hi ha

algun accés o bé s’acosta al lloc del fets la persona titular o responsable amb un joc de claus. De totes les alarmes disparades al

municipi es fa un seguiment: en primer lloc els agents recullen les dades i possibles fets que han provocat que es dispari aquella, i en

segon lloc es registre al llibre habilitat per tal efecte.

En total l’any 2015 es van disparar 23 alarmes a les quals la Policia Local va realitzar allò més amunt esmentat
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Diligències Judicials

2014 2015

Conduir sense permís per pèrdua total de punts o retirat 00 03

Conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques 17 10

Negativa a realitzar la prova d'alcoholèmia 01 02

Falta de respecte Agents Autoritat 01 01

Atemptat a Agent de l’Autoritat 01 02

Desobediència greu/lleu 01 02

Agressió/violència domèstica o de gènere 02 03

Aprensió de drogues o estupefaents 04 01

Aprensió d'armes blanques 03 00

Robatori amb força 02 00

Furt o pèrdua de documentació/altres 08 02

Furt o robatori a interior de vehicles 00 02

Sostracció/recuperació de vehicles 00 00

Danys a la propietat privada 05 04

Altres 35 09

TOTAL 80 41



Policia de Trànsit

Resum dels accidents de circulació ocorreguts a la ciutat desglossats per conceptes 

2013 2014 2015

Accidents 65 92 100

Morts 01 00 00

Ferits 15 16 18

Vianants atropellats 05 13 08



Enumeració de les causes dels accidents

Causes: 2014 2015

No respectar senyal Stop / Cediu el Pas 14 13

Maniobres prohibides / perilloses 08 11

Sortida d’estacionament 14 12

Abastament 04 06

Pèrdua control de vehicle / sortida de la via 15 25

Alcohol 04 06

Atropellaments ( dins / fora de pas de vianants) 13 07

Encalç 02 06

Altres 18 14

TOTAL 92 100
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Resum de les hores 



Hores d’accidentalitat

2014 2015

HORES HORES HORES HORES

De 0 a 1 2 De 12 a 13 6 De 0 a 1 0 De 12 a 13 7

De 1 a 2 2 De 13 a 14 4 De 1 a 2 0 De 13 a 14 5

De 2 a 3 0 De14  a 15 5 De 2 a 3 2 De14  a 15 8

De 3 a 4 0 De 15 a 16 3 De 3 a 4 1 De 15 a 16 12

De 4 a 5 0 De 16 a 17 7 De 4 a 5 0 De 16 a 17 4

De 5 a 6 1 De 17 a 18 4 De 5 a 6 0 De 17 a 18 8

De 6 a 7 2 De 18 a 19 7 De 6 a 7 3 De 18 a 19 9

De 7 a 8 2 De 19 a 20 4 De 7 a 8 1 De 19 a 20 4

De 8 a 9 2 De 20 a 21 5 De 8 a 9 2 De 20 a 21 1

De 9 a 10 7 De 21 a 22 1 De 9 a 10 4 De 21 a 22 6

De 10 a 11 8 De 22 a 23 3 De 10 a 11 8 De 22 a 23 1

De 11 a 12 14 De 23 a 24 3 De 11 a 12 12 De 23 a 24 2
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2014 2015

EDAT SEXE EDAT SEXE

HOMES DONES HOMES DONES

De 14 a 18 02 02 De 14 a 18 02 00

De 19 a 25 12 06 De 19 a 25 09 03

De 26 a 35 18 03 De 26 a 35 06 10

De 36 a 45 16 07 De 36 a 45 23 08

De 46 a 55 12 05 De 46 a 55 17 06

De 56 a 65 05 03 De 56 a 65 12 05

De 66 a 75 02 03 De 66 a 75 14 04

Mes de 75 05 00 Mes de 75 9 00

TOTAL CON.

HOMES
72

TOTAL CON.

HOMES
92

TOTAL CON.

DONES
29

TOTAL CON.

DONES
36

EDATS I SEXE DELS CONDUCTORS



Accidentalitat en diferent llocs de la ciutat 

tipificats com a punts negres

Durant aquest període s’ha pogut observar una sèrie d’accidents en diferents llocs de la ciutat, que cal tenir en compte per fer un anàlisi exhaustiu
de la seva casuística, per tal de cercar formules i en la mesura del possible eliminar o baixar la seva perillositat.

De les cruïlles més afectades durant l’any 2015 resulta:  

1- c / Barcelona - c / Pere III 0 Accidents

2- c / Mestre Pedret - c/ Gisclareny 0 Accidents

3- c / Pere II - c/ Mestre Pedret 0 Accidents

4- Pg. Pau - c/ Gran Via 2 Accidents

5- c/ Gran Via - c / Cervantes 0 Accidents

6- c / Roser - c / Cervantes 0 Accidents

7- Pg. Indústria - Avgda. Canal Industrial 1 Accidents

8- c/ Gran Via - c / Barcelona 0 Accidents

9- c / Luís Millet - Pl. Albert Serratosa 0 Accidents

10- Pg. Indùstria - c / Quim Serra 1 Accidents

11- c/ Pere III - Pg. de la Pau 2 Accidents

12- Ctra. Sant Fruitós - c / Guillem de Berguedà 0 Accidents

13- Altres Cruïlles 7 Accidents

Els carrers amb més accidents resulta:

14- Pg. de la Pau 7 Accidents

15- Ctra. Sant Fruitós 8 Accidents

16- Pg. de la Indústria 8 Accidents

17- Rda. Moreta 3 Accidents

18- c/ Gran Via 5 Accidents

19- Polígon La Valldan 1 Accidents

20- Pl. De la Creu 1 Accidents

21- c / Pere III 2 Accidents

22- c/ Pere II 3 Accidents

23 Pl. Viladomat 2 Accidents

24- c/ Mestre Pedret 4 Accidents

25- c/ Roser 2 Accidents

26- Ctra. de Ribes 0 Accidents

27- c / Salvador Espriu 2 Accidents

28- Pl. Guernika 1 Accidents

29- Altres Carrers 30 Accidents

TOTAL 92
Accidents
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Resum de denúncies de trànsit municipals i 

parquímetres 

Denúncies Municipals de trànsit Parquímetres

2014 2015 2014 2015

Gener 79 49 300 305

Febrer 107 93 392 307

Març 160 75 529 241

Abril 89 101 478 236

Maig 85 76 446 262

Juny 75 106 289 148

Juliol 61 146 398 169

Agost 40 102 309 220

Setembre 135 180 374 326

Octubre 200 104 455 293

Novembre 57 118 367 310

Desembre 74 115 276 546

TOTAL 1.162 1.315 4.613 3.363

Cal fer esment, que des de l’any 2011 té encomanada la gestió del servei de vigilància i control de les zones blaves, la societat municipal BRG, S.L.U.

Promig diari de denúncies de trànsit municipals 2014 3,18

Promig diari de denúncies de trànsit municipals 2015 3,60

Promig diari de denúncies de parquímetres 2014 12,60

Promig diari de denúncies de parquímetres 2015 9,21
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Denúncies tramitades al  S. C. T

Infraccions 2015 2014

Conduir un vehicle a motor o ciclomotor sense haver obtingut mai el permís o 

llicencia
05 03

Manca d’assegurança obligatòria de responsabilitat civil 28 39

No haver presentat a la I.T.V. en el termini establert 42 42

Circular sense haver obtingut la corresponent autorització administrativa del 

vehicle ressenyat (I.T.V., permís de circulació)
01 01

Circular amb el vehicle ressenyat sense les plaques de matricula 

corresponents.
01 01

Altres 01 02

TOTAL 78 88



Relació de retirada de permisos de conduir a 

sol·licitud de la D.G.T

Infraccions 2014 2015

Pèrdua de vigència per retirada de punts 01 05

Alcoholèmia positiva 00 00

Excés de velocitat 00 00

Conducció negligent o temerària 00 00

Ingerir drogues o estupefaents 00 00

Altres 01 00

Total 02 05

Tanmateix cal esmentar que per part de la Policia Local s’ha sol·licitat la revisió de les condicions

psicotècniques per la conducció de 04 conductors d’aquesta ciutat, als que s’ha observat minvades les

seves capacitats per a la conducció de vehicles a motor.
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Controls d'alcoholèmia

Resum 2014 2015

Diligències penals 16
09

Refús a fer la prova 01 01

Denúncies 32 15

Positives 43 24

Negatives 1.282 2594

TOTAL PROVES 1.325 2.618
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Controls de velocitat

Resum 2014 2015

Número de vehicles controlats 29.610 25.544

Denúncies 137 463

Infraccions sense denuncia (marge d’error del aparell) 00 7.231

D'acord amb les decisions preses pel Grup de Treball GT12, de Directrius Tècniques i Reglamentació de Mitjans Tècnics

a les Policies Locals de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària (CCTSV), es duen a terme les diferents

campanyes coordinades amb el S.C.T. (distraccions, semàfors, alcohol, drogues, velocitat, seguretat passiva,

motocicletes i ciclomotors, transport escolar, etc...)



Servei de grua municipal

2014 2015

144 199

Residus sòlids urbans 

Retirada de vehicles de la via pública com a residu sòlid urbà

2014 2015

Vehicles abandonats a la via pública 85 66

Retirats de la via pública 65 39

Vehicles desballestats i realització dels tràmits corresponents per la baixa 

definitiva a la Direcció Provincial de Trànsit de Barcelona
29 24



Protecció Civil i Remer

Un any més l’associació de voluntaris de Protecció Civil de Berga i Remer, ha continuat donant

suport a la Policia Local en diversos actes i festes, i per altra banda, també han col·laborat

directament amb l’Ajuntament en alguns casos en que no era necessària la presència policial.

A més d’aquests serveis que podem anomenar de caire festiu o protocol·lari, també intervenen i

col·laboren en esdeveniments de caràcter urgent, com poden ser nevades, incendis, etc.

Durant l’any 2015 els voluntaris de Protecció Civil han realitzat un total de 19 sortides i els de Remer 

han realitzat un total de 05 sortides que queden distribuïdes de la següent manera:

Sortides per emergències 00

Sortides programades 25



Serveis extraordinaris

De tots és ben sabut, que parlar de Berga i parlar de festa, és parlar de Patum, i durant l’any,

d’aquestes guisa queden emmascarades d’altres festes que si no són tant importants com La

Patum, tenen una importància cabdal en la vida del ciutadà i que atreuen gent d’arreu de la

comarca i del Principat, i que també necessiten suport i col·laboració de la Policia Local de Berga.

Diuen que per mostra només cal un botó, i així es farà una relació d’aquelles festes i actes en sentit

cronològic, als quals durant l’any es presta servei i que són el testimoni de la vitalitat i del

sentiment de tot un poble.

Cavalcada de Reis Punk al Bosc

Festa de Sant Antoni (Els tres tombs) Els Cristòfols

Carnestoltes Els Elois

Conductalia Gala de Queralt

Actes Setmana Santa Diada Nacional de Catalunya

Sant Jordi Terrorfest

Sant Marc Fira Ramadera de Santa Tecla

Fira de Maig Concurs de Bolets i cremada de la Falla

Sant Joan Festa de Tots Sants

Patum del c/ Pietat Fira de Nadal

Patum Caga tió

Cercavila la Bauma
Visita del Patge Reial



Actes esportius

Intervenció de la Policia Local

La nostra presència de forma preventiva als camps esportius, permet intentar evitar l'actuació dels espectadors

conflictius que posen la nota negra a l'esport en general.

En d'altres indrets, llocs que sempre han presumit pel seu civisme, és on s'han produït els incidents més grans.

Cada dia més, entitats esportives es veuen obligades a sol·licitar la força pública en els seus espectacles i competicions.

Malgrat tot, a la nostra ciutat no hem tingut que lamentar incidents importants.

Serveis realitzats

Caminada Escola Xarxa. Triatló Sailfish

Caminada Agrupament Escortes Berga - Trail

Marxa ciclo-turista ruta minera Cursa Sant Silvestre

Caminada cursa nocturna Queralt Flama Canigó

Olimpíades Xarxa 31 Berga – Santpedor

Olimpíades Escola Sant Joan Gósol - Berga 

Berga – Rasos - Berga Cursa Institut Serra de Nuet

5 i 10 km Ciutat de Berga 31 Berga - Santpedor

Caminada Popular Escola Vedruna



La Patum

Malgrat ésser unes festes que es repeteixen any rere any, no obstant representen un repte anyal, per la constant preocupació
en que tot surti el millor possible i no sorgeixin imprevistos que puguin posar en perill la seva continuïtat. En aquest sentit,
les festes de la Patum, per a aquelles persones encarregades d'organitzar-les, comencen tres mesos abans, doncs són moltes
les reunions, entrevistes i acords que s'han de prendre amb les diferents institucions que després tindran cura de que no es
produeixin incidències.

Tots els extrems s'han de coordinar a la perfecció, en base a una millor efectivitat del servei a prestar, així com de la tasca a
realitzar, cadascú en la seva funció, tenint en compte la important despesa econòmica que això suposa per la hisenda
municipal, essent l'estadística adjunta, una part estadística dels serveis que amb motiu de les festes de la Patum es presten
en aquesta ciutat.
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Serveis conjunts de MM.EE, Policia Local i 

Guardia Civil

2014 2015

Detencions 05 01

Atemptat a Agents autoritat 03 00

Baralles 00 00

Agressió/violència domestica 00 00

Actes per tinença o consum de drogues o estupefaents 06 04

Aprensió d´ estris perillosos 01 04

Actes per inspecció d’ocupació de la via pública 02 21

Actes per inspecció  interior locals/barraques 05 05

Actes per  venda ambulant  02 00

Proves alcoholèmia 2341 2708

Proves positives 59 60

Diligències penals 06 00

Denuncies administratives 42 56

Positiu per drogues 06 05

Accidents de trànsit 01 00

Robatori amb violència 01 00

Falta de Furt 02 00

Falta de lesions 00 00

Incidències Passacarrers 00 00

Incidències Salts de Plens 00 00

Altres 00 00



Assistències fetes a la Unitat Mòbil

De la Creu Roja

2015
2014

0
200
400
600

2015

2014



Assistències fetes a la Unitat Mòbil 

de la Creu Roja

2014 2015

Assistències a l’hospital mòbil 569 377

Evacuacions a l'hospital Comarcal Sant Bernabé 17 29

Serveis realitzats a la via pública 28 22

Rebuig assistència 02 03

Assistències per traumatismes 02 24

Assistències per cremades 276 177

Assistències per intoxicacions etíliques 24 13

Assistències per contusions 92 71

Assistències per erosions oculars 14 19

Assistències per aixafament 02 00

Assistències per ferides 37 30

Altres assistències 92 18
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Assistències fetes a l’Hospital Sant Bernabé

2014 2015

Assistències per traumatologia 09 10

Assistències per contusions 34 26

Assistències per intoxicacions etíliques 01 03

Assistències vàries 15 28

TOTAL 59 67



Junta Local de Seguretat

La Junta Local de Seguretat es reuneix tres cops l’any de forma ordinària, per tractar temes 

relacionats amb la seguretat de la ciutat i dels seus habitants, i de forma extraordinària, cada cop 

que hi hagin temes que requereixin la reunió d’aquesta Junta, així com abans de les festes de 

Corpus.

Aquesta Junta pren acords vinculants que han de ser seguits per totes aquelles persones i entitats 

integrades dins aquesta Junta i debat aquells temes motiu de conflicte entre institucions o fa les 

matisacions oportunes que calguin. La Junta està formada per les següents persones:

Composició de la Junta Local de Seguretat:

II·Ima. Sra. Alcaldessa

Sr. Regidor de Governació

Sra. Cap de la Policia Local

Sr. Cap de l’ABP del Berguedà Cos de Mossos d’Esquadra

Sr. Sergent Cap de la Guardia Civil

Representants de les AA.VV



Gràcies per la vostra atenció


