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L’any 2020 serà recordat per tots nosaltres com un any difícil per la pandèmia del
COVID19, d’igual forma que es recorda la pandèmia de la grip de 1918.
Aquest fet ha afectat a la vida de tots els ciutadans en molts aspectes, ens ha
fet fer canvis i canviar hàbits, i alguns d’aquests canvis segurament perduraran
molt temps.
A la Policia Local de Canet de Mar, com arreu, als primers moments de la
pandèmia es van viure moments d’incertesa. El Cos de Policia està format per
dones i homes que són mares i pares, filles i fills, netes i nets, en definitiva per
persones, però el que si van deixar molt clar els primers mesos d’Estat d’Alarma,
amb els canvis d’horaris i quadrants que va comportar i la dedicació de tot el
personal, va ser la seva PROFESSIONALITAT.
Com es recull a aquesta memòria, s’han realitzat molts serveis per la pandèmia.
Alguns com controls de pas per assegurar les restriccions i la salut col·lectiva, però
molts d’altres de tipus assistencial, com portar menjar a gent gran confinada i
que no podien sortir de casa, per por al virus.
Òbviament no es van deixar d’atendre la resta de serveis i competències que
tenim assignades per llei. Es va notar l’increment de trucades per consultes
ciutadanes degut als canvis normatius i les restriccions imposades. La majoria de
serveis s’han vist reduïts per les restriccions de mobilitat, tot i que d’altres es van
incrementar pel confinament, donat que els ciutadans estaven més temps a
casa, i en alguns moments, la convivència era més difícil.
A l’any 2020 també s’ha fet la revisió del Pla Local de Seguretat Viària, i ens deixa
dades esperançadores, ja que mantenim zero accidents mortals, i una baixada
respecte als ferits greus.
Per a l’any 2021 es té previst realitzar un estudi de senyalització del municipi, i la
renovació de la senyalització vial, que repercutirà en una millor mobilitat.
Així mateix amb l’entrada de més personal al Cos, es formalitzarà una Oficina
d’Atenció al Ciutadà, perquè els ciutadans puguin formalitzar les denúncies
penals al municipi, i no tenir necessitat de traslladar-se fins a Arenys de Mar.
La Policia Local de Canet de Mar continuarà treballant al servei de la ciutadania.
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TRUCADES

A l’any 2019 es van rebre a la sala de gestió d’incidències de la Policia Local
14.471 trucades, de les quals 6.152 van ser per a requerir un servei policial.
Durant el 2020 s’ha produït un augment tant de les trucades rebudes, fins a 17.093
trucades, com dels requeriments de serveis policials, fins a 6.531 requeriments.

La quantitat de trucades de 2020 s’ha vist incrementada, d’una banda per
l’increment de peticions del ciutadans (a Canet de Mar estem sobre les 15.000
habitants), i també per les consultes dels ciutadans en referència a l’Estat
d’Alarma. Increment de 18%.
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INCIDÈNCIES GESTIONADES

Les incidències gestionades són tots aquells serveis, planificats o no, que s’han
portat a terme durant l’any.
Al 2019 es van gestionar un total de 15.682 incidències, de les quals 9.249 eren
planificades.
En canvi, al 2020, només van haver 3.404 serveis planificats, i tot i així, es van
gestionar 14.928 incidències.

Aquesta disminució clara del serveis planificats al 2020, és una conseqüència de
la pandèmia, s’han reduït molt els controls de trànsit, no s’han fet serveis de
proteccions escolars, ni s’han realitzar actes festius, culturals o esportius.
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VEHICLES RETIRATS AMB GRUA

Durant el 2019 es van retirar amb grua per infracció 439 vehicles, i es van
desplaçar 86.
Al 2020, la retirada de vehicles va disminuir fins als 266 vehicles retirats, i els 44
vehicles desplaçats sense càrrec. Una disminució de més del 39% i 48%
respectivament.

La disminució de vehicles retirats amb grua, es deu, principalment a la reducció
dràstica de la mobilitat pels efectes de la pandèmia, i a la manca de serveis de
reserves d’estacionament per actes festius, culturals o esportius, i per obres.
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PUNTS ALFA I BETA DE VIGILÀNCIA ESPECÍFICA

Els Punts Alfa són punts de control per indisciplina viària que s’estableixen per
queixes veïnals o contrastades per agents, per diferents carrers o zones de la
població.
Els Punt Beta són punts de control per inseguretat ciutadana o incivisme,
s’estableixen, d’igual forma, per queixes veïnals o contrastades per agents.

Com es pot observar, la quantitat d’aquests tipus de serveis, ha disminuït molt a
causa de les restriccions de l’estat d’alarma, principalment els serveis de trànsit,
que han baixat mes del 90%.
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SERVEIS COVID

Les actuacions que s’han dut a terme a causa de l’estat excepcional en que ens
hem trobat aquest 2020 les recollim a la següent taula.

Durant la pandèmia, des del mes de març fins al mes de desembre de 2020, s’han
realitzat 676 serveis, la majoria d’ells de caire assistencial.
També s’han interposat 437 denúncies per desobediències a les restriccions en
les diferents fases de l’estat d’alarma.
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DENÚNCIES PER INFRACCIONS

En la quantitat de denúncies per Ordenança Municipal de Circulació i
Reglament General de Circulació que s’han interposat es denota el temps de
restriccions de mobilitat.
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Com es veu, les denúncies per OMC han disminuït en gairebé el 30%, passant del
2019 al 2020, de 1.592 a 1.119 denúncies, i les de RGC han passat de 385 a 347,
el que representa una disminució de gairebé un 10%.
En quant als fets denunciats, si fem la comparació amb l’exercici anterior.

Si observem la quantitat de denúncies per tipus, estàtiques són d’estacionament
(CiD, minusvàlid, bus...), dinàmiques (s’inclouen mòbil, semàfor, girs indeguts...) i
per estacionament de zona blava.
Com es veu els tres tipus de denúncies han disminuït en un grau considerable
degut a les restriccions de mobilitat.
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DENÚNCIES FOTO VERMELL

Les denúncies per captació d’imatges que s’han detectat als semàfors de la
població per vehicles que han passat en fase vermella.
Novament es posa de manifest la restricció de mobilitat de l’últim any, donat que
va haver una reducció de fins un 80% del pas de vehicles per la nacional II, al pas
per Canet de Mar, tal com es va comprovar pels aforaments de les càmeres de
trànsit.
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ALCOHOLÈMIES

En quant a les alcoholèmies realitzades i positives, es denota igualment el temps
de restriccions de mobilitat.

Com observem el número de proves realitzades ha passat de 224 a 91, el que
suposa un descens de gairebé el 60%, la mateixa mesura en la que han baixat el
número de proves positives, de 14 a 6.
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DROGOTEST
Els controls de drogues realitzats durant el 2020 han disminuït també de manera
dràstica, denotant també el temps de restricció de mobilitat.

Durant el 2020 s’han realitzat únicament 3 proves de drogues, resultant 2 d’elles
positives, el que suposa una disminució d’aproximadament el 90% en els dos ratis.
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ACCIDENTS DE TRÀNSIT

En referència als accidents de trànsit s’ha produït un augment aquest any 2020.
A priori, podria sobtar aquest augment donada la restricció de mobilitat, però
aquest fet és per un motiu estadístic, fins el 2019 els accidents de trànsit només es
comptabilitzaven si hi havien ferits, sense comptar els que només eren danys
materials.
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En quant a les persones lesionades en aquests accidents.

Com es pot comprovar les víctimes lleus o greus (no s’ha produït cap mort) s’han
reduït. Val a dir que la majoria de les víctimes de l’any 2020 són lleus (fuetada
cervical). Reducció de 25%.
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DENÚNCIES ORDENANCES CIVISME I TINENÇA ANIMALS DE COMPANYIA

En referència a les ordenances municipals de convivència al 2019 s’havien
interposat 70 denúncies per ordenança de civisme i 38 per ordenança de
tinença d’animals de companyia.
Al 2020 hem passat a 116 denúncies de civisme i 24 denúncies per tinença
d’animals.
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Hi ha un augment considerable de denúncies per ordenança municipal de
civisme, entre altres raons perquè els ciutadans han estat confinats, i s’han
produït molts més serveis per molèsties veïnals i sorolls, i també per un augment
de faltes de respecte a agents de l’autoritat, degut a la crispació per la
pandèmia. Increment de 65%.
La baixada de denúncies per ordenança de tinença d’animals de companyia,
ara que tenim un protocol establert, és degut principalment al confinament
domiciliari. Com els propietaris estaven més temps a casa, els animals no
marxaven a buscar-los , hi havia menys fugides al carrer. Reducció de 36%.

GESTIONS JUDICIALS

Donat que les policies locals tenim l’obligació de l’auxili judicial cada any
augmenten els serveis que ens demanen des dels Jutjats.
Aquest tema es podria solucionar si l’administració de justícia fes oposicions
d’agent judicial.

Pàgina 17

DELICTES

Durant el 2020 s’ha tingut coneixement de 694 delictes a la població, front als 834
que es van donar al 2019.

Respecte a la polèmica de la quantitat de fets coneguts sobre delictes que s’han
produït a l’any 2020, respecte a l’any 2019, només comentar que hi ha una
baixada important, amb motiu del confinament. Reducció de 16%.
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DELICTES CONTRA EL PATRIMONI

En concret sobre els delictes que més preocupen als Canetencs, robatori amb
violència, robatori amb força a l’interior de domicili, furts, danys i estafes, podem
dir que s’han reduït en gairebé un 15%.
No obstant, la diferència podria haver estat més alta, però les estafes per internet
han augmentat considerablement, ja que amb el confinament moltes de les
compres es feien de forma on-line.

Dels 664 delictes contra el patrimoni detectats a l’any 2019 hem passat a 565 al
2020.
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DETINGUTS

Al 2020 s’han realitzat 31 detencions en l’àmbit de la Seguretat Ciutadana, front
les 25 que es van realitzar durant l’any 2019.

En quant a aquest augment de les detencions realitzades per la PL, es deu
sobretot a l’augment dels controls de pas degut a les restriccions de la
pandèmia, donat que en aquests controls es van detectar persones amb ordres
de recerca. Increment de 24%.
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INFRACCIONS LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA 4/15

Pel que fa a les infraccions sobre la Llei 4/15 de Protecció de la Seguretat
Ciutadana, tenim,

Com veiem, les denúncies interposades per infraccions a la Seguretat Ciutadana
han augmentat exponencialment, de 40 al 2019, a 261 al 2020.
Aquest és un increment atípic, degut a les denúncies de l’estat d’alarma que al
principi de 2020 es sancionaven per la llei orgànica 4/2015, a l’actualitat les
denúncies es realitzen per la llei de salut pública 30/2020.
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IMMOBLES OCUPATS

El nombre d’immobles ocupats també ha augmentat de forma significativa,
passant dels 30 amb els que es va acabar el 2019, a 42 immobles ocupats a finals
del 2020.
En quant als desallotjaments, durant l’any s’han desallotjat 5 immobles, front als
2 que s’havien desallotjat al 2019.
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Si observem els ingressos que s’han tingut durant els darrers anys.

La pandèmia ha tingut impacte a tots els àmbits, també l’econòmic.
El mateix passa amb les taxes municipals d’ocupacions de via pública que es
cobren, ja que s’han produït menys reserves d’ocupació. I també amb les
sancions, ja que la reducció de la mobilitat i el confinament ha produït que es
redueixin molt els ingressos.

