
 

 

ACTA DEL GRUPO DE COMUNIDADES 
19 de octubre de 2016  

 
Tema: VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN POLICIAL  
Asistencia 44 vecinos y vecinas.  
Participa: Oscar Chamorro, Jefe de la Policía Local de Badia del Vallés  
 
Exposición de Oscar Chamorro que adjuntamos en power point.  
 
La actuación policial está basada en cinco fases desde que entró el nuevo Jefe 
de la Policía Local.  
 
En la presentación se van desarrollando punto por punto los hechos más 
destados de la actuación del último año. Estos son:  
 

- Detención robo en domicilio 
- Detención en obra 
- Hurto con violencia de personas mayores y comercios 
- ... 

 
Se destaca una reducción en hurtos del 29’41% en el mercado en el último 
año.  
Y del 54% en los dos últimos años.  
 
 
Después de la presentación se abre el turno de palabras para dar espacio a las 
preguntas, algunas lserian.  
 

 
Puntos tratados: 
 
 

• Quejas sobre la atención recibida. Una vez se tardó una hora en atender 
una pelea en la calle. Si los ciudadanos se meten pueden tener muchos 
problemas por otro lado esperar una hora puede comprometer a las 
personas que están en la pelea.  

 
 Es importante que las quejas queden recogidas, por eso es importante 
 apuntar hora y día del que se hace queja y hacer instancias para que 
 puedan esclarecer que ocurrió.  
 

• ¿Cuántos policías hay en Badia? 1 patrulla de noche con 2/3 personas. 
Por ejemplo, los Mossos para llevar Barberà, Baricentro y 3 polígonos en 
verano son una sola patrulla.  

 

• ¿Cuántos coches tenemos? Dos coches más uno camuflado.  



• Quejas sobre los coches de “rallyes”. Dicen que se quitan puntos pero 
que no sirve de nada. Hay nueve denuncias hechas por trompos entre 
julio, agosto y setiembre.  

 

• ¿Se contempla ampliar plantilla? No.  
 

• Las cámaras de video vigilancia en la escalera mecánica estan 
gestionadas por la empresa de  la propia escalera  

 

• Se  multan los coches mal estacionados en los pasos de peatones 
 
 
Quejas expuestas por los vecinos/as: 
 
 

• sobre las fiestas en la calle. 
 

• por la falta de acción ante los casos de drogas. 
 

• Diferentes criterios a la hora de multar coches mal  estacionados  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POLICIA LOCAL

5a reunió Policia Local amb les 

comunitats de veïns. Procés 

participatiu



Problemàtiques:

Robatoris en interior de domicili

Robatoris i furts al carrer

Grups de persones que generen inseguretat 

Vehicles d’abandonament

Queixes d’incivisme per soroll

Queixes per consum de begudes alcohòliques a 

espais públics



Metodología de treball:

Polítiques públiques proactives, des d’un

enfocament majorment preventiu.enfocament majorment preventiu.



Policia de Seguretat Ciutadana
Accions més destacades Policia Local 2016:

-Detenció in fraganti de l’autor d’un robatori en interior de 

domicili.

-Detenció in fraganti de l’autor d’un robatori de materials d’obra.

-Identificació i detenció de tres ciutadans romanessos amb -Identificació i detenció de tres ciutadans romanessos amb 

nombrosos antecedents per robatoris de peces d’or i joies a 

gent gran i furts a establiments comercials.  

Mossos: - Detenció d’un individu per tràfic de drogues en via 

pública.

- Incautació d’una furgoneta amb 40 Kg. de marihuana i 

detenció del conductor per delictes contra la salut pública 

(tràfic de drogues). 



Robatoris i furts al carrer
- Prevenció de robatoris i furts al mercat setmanal (patrulles 

uniformades i de paisà)

- Patrullatge a peu eixos comercials (botigues)

- Patrullatge a peu de paisà (romanesses furtadores)

- Patrullatge a peu instal·lacions esportives- Patrullatge a peu instal·lacions esportives

- Consells de seguretat via web Aj./Twitter



Furts al carrer

En total: hem reduït un 29,41% els furts 

aquest any

( Mercat setmanal):

- fins a l’ octubre 2014 = 33

- fins a l’octubre 2015 = 22- fins a l’octubre 2015 = 22

- fins a l’octubre 2016 = 15

-54% en 2 anys



Grups de persones que generen inseguretat:

Planificació de serveis preventius específics de Policia Local: 

Patrullatge dirigit a:

l’av. Mediterrània

c. d’Algarve

pça. Dona Treballadora



Policia de Trànsit (I)
Accions més destacades Policia Local 2016:

- 9 Denúncies per conducció temerària i negligent al municipi, 

amb retirada de punts del permís de conduir. 



Policia de Trànsit (II)
Accions més destacades Policia Local 2016:

- Denúncia les 24 hores de vehicles que estacionen malament a 

sobre de passos de vianants i voreres. Prèvia campanya 

informativa/sensibilització mitjançant avisos i xarxes socials. 



Policia de Trànsit (III)



Campanya informativa (I) 
. 



Campanya informativa (II) 



Estacionaments



Inseguretat/Costos   



Policia de Trànsit (III)
Educació viària a les escoles i (27) inspeccions de transport 

escolar segur als autobusos:



Policia de trànsit (IV)

Vehicles d’abandonament

Expedients d’abandonament 2014:

-22 expedients-22 expedients

Expedients d’abandonament 2015

-45 expedients

Expedients d’abandonament 2016

(gener-octubre)

- 74 expedients d’abandonament



Queixes per soroll

(juny - agost)

Pel que fa als requeriments per sorolls durant els mesos de juny, juliol i 

agost, aquests van augmentar en un 11,39 % amb respecte a l’any 

anterior . (Nous espais: Cruiff court i remodelació Parc Joan Oliver)

Juny, juliol i agost 2016 = 79 requeriments

Juny, juliol i agost 2015 = 70 requeriments

Juny, juliol i agost 2014 = 126 requeriments

Patrullatge dirigit preventiu

6 denúncies per infracció a les OO.MM´s



Factor extern: temperatures

(juliol - agost)

Mitjana més baixa respecte l’any 2015

(tret de la 1a quinzena de setembre)



Policia administrativa 

Denúncies OO.MM´s:

-Inspeccions obres: 3

-Excrements gossos: 3

-Accés instal·lacions municipals: 24

-Reparacions en via pública: 3-Reparacions en via pública: 3

-Abandonament d’escombreries/residus: 2

-Consum begudes: 12 

-Reparacions a la via pública: 3

-Abandonament de mobles: 2

-Soroll via pública: 1

-Soroll domicili: 4

-Danys a arbrat: 2

-Miccionar: 1



Palm a palm, anem aconseguint una recuperació i reordenació de

l’espai al municipi, que permeti a la ciutadania el seu gaudiment en

harmonia i tranquilitat i, en conseqüència, una millora de la seva

qualitat de vida. Des del Servei de Policia Local aquest és el nostrequalitat de vida. Des del Servei de Policia Local aquest és el nostre

principal objectiu. Gràcies per ajudar-nos a millorar!


