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PRÒLEG 

Sempre que arriba el moment d’avaluar la feina feta i posar sobre una balança tots els serveis, 

actuacions, gestiones, tràmits, queixes i d’altres fets succeïts durant tot un any, se’ns apareix la 

mateixa pregunta: hem complert objectius? En aquesta ocasió, hem de respondre que SI, i amb 

escreix. 

Aquest ha estat un any històric per aquest cos policial en quan ha registres i intervencions de 

mèrit, però no per pes s’avalua el treball diari d’un cos destinat a servir a la ciutadania. Cada 

bona paraula o somriure pesa més que molts dels tràmits i/o diligències realitzats. No som 

innocents, sabem que amb això no n’hi ha prou i es per aquest motiu que procurem formar-nos 

i avaluar-nos de manera contínua per oferir cada dia un millor servei. 

Ens hem de sentir orgullosos de la nostra policia i de les persones que hi ha darrera dels 

uniformes, de la seva voluntat de servei, la professionalitat i la proximitat amb la que 

assumeixen el seu treball diari.  

Sabem que la consecució dels nostres objectius no es fàcil, inclús sabem que molta gent no ho 

entendrà, però això no impedirà que seguim avançant perquè res s’aturi i perquè tot pugui 

seguir girant. 
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1.  EL SERVEI 
 

1.1  La Plantilla 
 
Les persones que han treballat durant aquest any 2016 i que han fet possible aquesta 

estadística són: 
 

ESCALA INTERMITJA 
 
 
                1 Sergent 
 
 

ESCALA BÀSICA 
 
 
                1 Caporal 
 
 
 
                 
                15 Agents  
                
 

PERSONAL DE SUPORT 
 
 
                1 Auxiliar administratiu  
 
 

TOTAL PLANTILLA: 17 
 

Quantitat d’efectius per rang d’edat: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La mitjana d’edat de la policia local de llagostera és de 41 anys 
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1.2 Organigrama 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3   La Sala de Coordinació Operativa (S.C.O.) 
 
La Sala de Coordinació Operativa es l’encarregada de la recepció de les trucades que rep 

aquesta policia local, de l’atenció dels ciutadans que compareixen a dependències policials, 

així com de la gestió i coordinació dels diferents requeriments i serveis que necessiten 

intervenció policial, tan en situacions de funcionament ordinari com en situacions d’emergència. 

 

Està ubicada en les pròpies dependències que constitueixen la comissaria d’aquest cos policial 

i encara que la seva constitució es fixa també esdevé mòbil en els casos en que per 

necessitats del servei sigui necessari. 

 
La primera atenció de qualsevol persona que comparegui a dependències d’aquest cos es 

realitza a través d’un auxiliar administratiu o un agent de policia, segons horari de 

compareixença, però sempre aquest servei resta coordinat pel Caporal, Cap del servei 

operatiu. 

 

 

SERGENT CAP 

CAPORAL 

 Cap servei operatiu 

Oficina Atenció al Ciutadà (OAC) 

Recepció de denúncies 

Relacions institucionals i amb mitjans de comunicació 

Sala de Coordinació 

Operativa (S.C.O). 

ÀREA  de TRÀNSIT 

ÀREA de POLICIA ADMINISTRATIVA 

SEGURETAT CIUTADANA 

POLICIA JUDICIAL 

POLICIA de PROXIMITAT 

Agents de Policia 
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1.4   Parc mòbil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

MAN 

CA DATA ALTA I BAIXA XSARA I C 

2.  OFICINA DE POLICIA ADMINISTRATIVA 
 

2.1    Demandes al 972805580 
 

 
Trucades telefòniques rebudes a la central de la 
Policia Local amb telèfon núm. 972805580 
 

 

5.438 
 

 
 
Avisos rebuts per intèrfon 
 

 

183 

 
L’ Intèrfon es el mitjà de comunicació que permet, a qualsevol persona que comparegui a 

dependències d’aquesta policia local quan no hi ha personal en servei a l’oficina, contactar de 

manera directa amb els agents de la policia local en servei.  

 

Enguany s’han rebut un 19’5% menys de trucades que l’any 2015, any on es van atendre un 

total de 6.668 trucades. 

 

 

 
Turismes 
 

 
total 

 

 
Citroën C4 
 

 
1 

Nissan QASHQAI  
 

1 

Peugeot 308 (no logotipat) 1 
 

 
Tot terreny 
 

 

 
Nissan Terrano                       1 

 

 
Motocicleta 
 

 

 
Honda Transalp                      1 

 

 
Total vehicles 
 

 
5 
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2.2    Documents i/o objectes perduts 
 

Enguany, aquesta policia local ha recuperat un total de 176 documents i/o objectes perduts 

dels quals 112 han estat retornats als seus propietaris. 

Aquestes dades signifiquen que el 63’6% dels objectes recuperats han pogut ser retornats i 

representen també una millora del 2’9% respecte les dades de l’any anterior. 

 

2.3 Altres serveis de policia administrativa 
 

 

Informes realitzats per la policia local: 

 

Informes realitzats d’ofici 196   

Informes per anomalia a la via pública 103 

Sol·licituds, autoritzacions i comprovacions 262 

Informes de protocol 28 

Informes medi ambient 15 

Informes destinats a diferents unitats ajuntament 64 

TOTAL INFORMES 668 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informes realitzats d’ofici

Informes per anomalia a la via 
pública

Sol·licituds, autoritzacions i 
comprovacions

Informes de protocol

Informes medi ambient

Informes destinats a diferents unitats 
ajuntament
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3  L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (O.A.C.) 
 
 
L’O.A.C. és la dependència policial on es reben les denúncies i s'instrueixen els atestats. 

També és l’espai on s'atenen les consultes i requeriments dels ciutadans, de l'autoritat 

judicial/fiscal i d’altres cossos policials. 

L’O.A.C. de la Policia Local es permanent i rep les denúncies presentades pels ciutadans de 

dilluns a diumenge de les 06:00 hores a les 22:00 hores.. 

Fora d’aquest marc horari, les denúncies són rebudes per PG-Mossos d’Esquadra de Girona, 

tot i que en cas de robatoris amb força o danys  la primera diligència, l’acta de comprovació de 

danys,  es realitzada per aquesta policia local. 

Les funcions pròpies de l’O.A.C. són:  

• Rebre les denúncies presentades per qualsevol ciutadà. 

• Instruir atestats amb detingut in fraganti. 

• Instruir atestats que no requereixin, investigació policial.  

• Rebre i tramitar les diligències dels detinguts. 

• Atendre els requeriments de l’autoritat judicial. 

• Diligències administratives i altres. 

• Assistir inicialment persones desemparades o desprotegides i derivar-les correctament. 

• Assistir immediatament les víctimes. 

• Gestionar i custodiar els llibres de registre propis de l’O.A.C. 

• Rebre i tramitar les denúncies per infraccions administratives. 

• Gestionar i alimentar els arxius. 

• Altres funcions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLICIA LOCAL 
 

 
Ajuntament de Llagostera                                                                                                                             6 
 

 

3.1 Atestats i diligències 

 

Mitjançant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (O.A.C.), la Sala de Coordinació Operativa (S.C.O.) i el 

servei de seguretat ciutadana, s’han efectuat un total de 1.518 atestats i/o diligències durant 

l’any 2016. 

 

Cal ressenyar que aquest ha estat l’any que, des de la creació d’aquest cos policial, més 

atestats i/o diligències ha instruït aquesta Policia Local. Això ha significat que enguany s’hagi 

instruït un 23’5% més que l’any 2015. 

 

Cal destacar també que per segon any consecutiu, s’ha superat el número històric màxim 

d’atestats i/o diligències instruïts per aquesta Policia Local en un mes. Enguany, el mes de 

Juliol de 2016 s’han instruït un total de 176 atestats i/o diligències, superant l’antic registre 

màxim aconseguit l’agost de 2015 en que es van generar un total de 160 atestats i/o 

diligències.  

 

 

A continuació es detalla la tipologia de la totalitat de diligències i/o atestats instruïts per aquest 

cos policial: 

DELICTES CONTRA EL PATRIMONI   

Furts 13 

Robatoris amb força 45 

Robatori amb violència i/o intimidació 3 

Robatori i furt d'ús de vehicle 4 

Estafes 2 

Danys 9 

Apropiació indeguda 1 

Falsedat 1 

DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT   

Amenaces 4 

DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA   

Tràfic de drogues 2 

DELICTES CONTRA LES PERSONES   

Maltractament en l'àmbit de la llar 10 

Lesions 4 

DELICTES  DE MALTRACTAMENT D’ANIMALS 

Abandonament d’animal en condicions que pugui perillar la seva vida i/o integritat 1 
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DELICTES RELATIUS AL TRÀNSIT   

Conduir amb una taxa d'alcohol superior a 0,60mg/l o 0,40mg/l amb implicació en un accident 4 

Conduir sense haver obtingut mai permís i/o llicència 4 

Conduir sense permís/llicència per pèrdua de punts 3 

ORDRE DE CRIDA I CERCA PER RECLAMACIÓ JUDICIAL i/o POLICIAL   

Detenció per reclamació 2 

DELICTES LLEUS CONTRA EL PATRIMONI   

Danys 35 

Estafes 3 

Furts 41 

Usurpació 1 

DELICTES LLEUS CONTRA LES PERSONES   

Lesions 1 

DELICTES LLEUS CONTRA LA LLIBERTAT 

Amenaces 1 

DELICITES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

Trencament de condemna  1 

DILIGÈNCIES POLICIALS I JUDICIALS   

Pèrdua de documentació i/o objectes 78 

Autorització menor a viatjar a l'estranger 54 

Diligències informatives 11 

Diligències ampliatives 40 

ÀREA DE CIRCULACIÓ   

Fulls d'informació d'accidents de circulació (T06) 22 

Plecs d'investigació d'accidents de circulació (T01) 4 

Danys a vehicle per imprudència 2 

POLICIA ADMINISTRATIVA   

Intervenció temporal d'objectes (L.O. 4/2015)  36 

Realització actes de cultiu de substàncies estupefaents (L.O. 4/2015) 1 

Tinença il·lícita i/o consum de drogues a la via pública (L.O. 4/2015) 153 

Tinença d’armes prohibides (L.O. 4/2015) 3 

Infraccions a l'ordenança municipal de convivència ciutadana 66 

Infraccions a l'ordenança municipal en matèria de tinença de gossos 78 

Paralització d’obra 2 

SEGURETAT CIUTADANA   

Identificacions de persona 381 

Lliurament de menor o incapaç a pares/tutors 8 

Esbrinament de domicilis 4 

Actes de control per activació d'alarmes 115 

Inspeccions oculars 43 

Recollida/lliurament de documents i/o objectes perduts 176 

Actes genèriques (A10) 46 

TOTAL ATESTATS I/O DILIGÈNCIES 1.518 

 

Durant l’any 2016 s’ha registrat un descens del 22% en relació els delictes contra el patrimoni, 

respecte de l’any 2015. Això en gran mesura ha estat possible gràcies a l’augment dels 
esforços policials destinats a l’àrea de seguretat ciutadana, que en conseqüència, ha registrat 

un 24% més d’actes que l’any anterior. Cal destacar les 153 intervencions de drogues 
tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques a l’empara de la L.O. 4/2015 de seguretat 
ciutadana, les 381 identificacions de persones i les 27 detencions efectuades. 
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3.2    Policia judicial 
 

L’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, al seu punt e) expressa que 

correspon a les policies locals, en llur àmbit d’actuació, exercir de policia judicial, d’acord amb 

l’article 12 d’aquesta llei i amb la normativa vigent. 

D’acord amb l’article 12, les funcions de policia judicial a que es refereix l'article 11.e) són les 

següents: 

a) Auxiliar els jutges, els tribunals i el ministeri fiscal en la investigació dels delictes i en el 

descobriment i la detenció dels delinqüents, quan siguin requerides a fer-ho. 

b) Practicar, per iniciativa pròpia o a requeriment de l'autoritat judicial, del ministeri fiscal o dels 

superiors jeràrquics, les primeres diligències de prevenció i de custòdia de detinguts i la 

prevenció i la custòdia dels objectes provinents d'un delicte o relacionats amb l'execució 

d'aquest, de les quals actuacions s'ha de donar compte, en els terminis establerts legalment, a 

l'autoritat judicial o al ministeri fiscal, d'acord amb la normativa vigent. 

 

Les funcions assenyalades s'han de complir d'acord amb els principis de cooperació mútua i de 

col·laboració recíproca amb la resta de forces i cossos de seguretat. 

 

Enguany, en virtut de les funcions com a policia judicial, s’han realitzat les següents sol·licituds 

a petició de l’autoritat judicial, el ministeri fiscal o d’altres cossos i forces i cossos de seguretat: 

 

LLIURAMENT DE CÈDULES DE CITACIÓ 93 

LLIURAMENT DE DILIGÈNCIES DE NOTIFICACIÓ 33 

LLIURAMENT DE SENTÈNCIES 2 

CITACIONS POLICIALS 1 

ALTRES 5 

TOTAL 134 
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4 ÀREA DE TRÀNSIT 
 
4.1 Controls de circulació 

 

Els controls de circulació a les xarxes viàries i vies de comunicació són la principal estratègia  

per a la detecció de les infraccions a la Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 

viària. Al mateix temps suposen una eina vital per a la prevenció i detecció del delicte així com 

un element essencial en matèria de seguretat ciutadana. 

D’aquesta manera, durant l’execució d’un servei policial proactiu, els controls de circulació és 

realitzen per a moltes més finalitats que no pas únicament les de reprimir el delicte o sancionar 

les diferents infraccions administratives detectades. 

La prevenció és un element cabdal i la sola presència policial esdevé un element dissuasori. 

En el marc d’un context legislatiu extens, aquesta policia local realitza controls en matèria 

d’àmbit penal, de seguretat ciutadana o de trànsit, segons les necessitats dels diferents serveis 

i en qualsevol punt del terme municipal. 

D’aquesta manera els controls que es realitzen moltes vegades són coordinats o realitzats 

conjunts amb les demés forces i cossos de seguretat de l’estat presents al territori. 

A causa de les moltes tipologies de serveis i la informació sensible que moltes vegades genera 

l’establiment d’aquest controls, no es pot detallar exactament la quantitat de controls i els 

motius de la realització d’aquets, tot i que cal dir que es produeixen pràcticament a diari. 

 

El que si que es pot informar es que per part d’aquesta Policia Local, l’any 2016 s’han realitzat 

un total de 221 controls preventius dins de la població de Llagostera per detectar infraccions 

en relació el cinturó de seguretat, l’ús del casc i els sistemes de retenció infantil. 
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4.2   Denúncies del Servei Català de Trànsit (S.C.T.) 
 

 
Una de les funcions policials de l’àrea de trànsit, derivada de la realització de controls 

preventius i de seguretat ciutadana en les xarxes viàries i vies de comunicació que discorren en 

terme municipal, per conveni amb PG-Mossos d’Esquadra i el Servei Català de Trànsit (S.C.T.), 

és l’execució de les denúncies per les infraccions detectades en aquesta àrea. 

Durant l’any 2016 s’han realitzat un total de 196 denúncies per infraccions a la Llei de trànsit, 

circulació de vehicles a motor i seguretat viària.  

 

Les denúncies realitzades del Servei Català de trànsit són: 

• Manca de ITV en vigor: 120 

• No tenir concertada l’assegurança obligatòria: 26 

• Conduir amb un permís o llicència caducat: 15 

• Conduir amb un permís i/o llicència que no habilita per fer-ho: 13 

• Circular amb excés de velocitat: 10 

• Vehicle donat de baixa: 1 

• Denúncies per delictes contra la seguretat del trànsit: 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

ITV CADUCADA

ASSEGURANÇA CADUCADA

CONDUIR AMB PERMÍS I/O 
LLICÈNCIA CADUCAT

CONDUIR AMB UN PERMÍS I/O 
LLICÈNCIA QUE NO HABILITA PER 
FER-HO
EXCÉS DE VELOCITAT

VEHICLE DONAT DE BAIXA

DELICTES CONTRA SEGURETAT 
TRÀNSIT
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A part de les denúncies indicades,  s’han realitzat un total de 11 atestats per delictes relatius al 

trànsit: 

- Quatre (4) Conduir amb una taxa d'alcohol superior a 0,60mg/l o 0,40mg/l amb implicació 

en un accident 

- Quatre (4) Conduir sense haver obtingut mai permís i/o llicència 

- Tres (3) Conduir sense permís/llicència per pèrdua de punts 

 

Aquest any s’han realitzat més del triple de denúncies del servei català de trànsit respecte l’any 

anterior. La intensificació dels controls per la detecció d’infraccions ha estat la principal causa. 

L’any 2015 es van realitzar 59 denúncies. 

 
 
4.3   Vehicles retirats amb grua i immobilitzacions 

 
 

La retirada de vehicles de la via pública es un procediment que s’utilitza, d’acord amb la llei, de 

manera restrictiva, en la que s’esgoten totes les opcions prèvies, si es que n’hi ha, abans de 

procedir a la retirada. 

Per la retirada dels vehicles, al no disposar de servei de grua amb vehicle propi, s’activa el 

servei mitjançant conveni amb una empresa de servei de grues. 

A l’any 2016 s’ha procedit a retirar un total de 114 vehicles de la via pública, pels motius 

següents: 

Estacionar davant d’un gual permanent 15 

Estacionament prohibit per disc (Mercat Setmanal) 16 

Estacionament prohibit per disc (Canvi mensual) 11 

Estacionament prohibit per discs portàtils 21 

Vehicle abandonat a la via pública 6 

Manca d’assegurança obligatòria   21 

Detenció conductor 5 

Recuperació de vehicle sostret 9 

Vehicle implicat en accident de circulació 2 

Estacionar obstaculitzant greument la circulació 1 

Retirada per delictes relatius al trànsit 2 

Per conduir amb un permís que no l’habilita per fer-ho (sense conductor alternatiu) 1 

Retirada per urgència/necessitat (evitar danys a vehicle) 4 

TOTAL 114 

 

La immobilització de vehicles mitjançant parany policial es un procediment que s’utilitza en els 

casos en que es vol evitar una situació de perill com per exemple que el conductor no reuneixi 

les condicions psicofísiques per conduir o els casos en que manqui acreditar documentació 

essencial del vehicle o del conductor, com assegurança obligatòria del vehicle o la possessió 

i/o vigència del permís de conduir per sitar algun exemple. 

També es pot utilitzar com a diligència d’identificació de persones relacionades amb fets 

delictius, com a extensió de la funció de policia judicial. 
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En tots els casos la immobilització s’utilitza en situacions de curta durada a causa que si la 

immobilització es preveies de llarga durada es procediria a la retirada del vehicle de la via 

pública. 

A l’any 2016 s’ha realitzat un total de 20 immobilitzacions de vehicle amb el sistema indicat. 

 

4.4    Vehicles abandonats 
 

 
És considera que un vehicle està abandonat, d’acord amb l’article 24 de l’ordenança de 

circulació de Llagostera, quan existeix alguna de les característiques següents: 

-    Quan estigui estacionat per un període superior a 30 dies en un mateix lloc de la via. 

- Quan presenti desperfectes que permetin presumir racionalment una situació 

d’abandonament o impossibilitat de circular pels seus mitjans. 

-   Quan, després d’haver ingressat en un dipòsit de vehicles per qualsevol infracció, no sigui 

retirat pel seu titular o persona autoritzada segons ho marca la llei- 

 

D’acord amb l’apartat anterior, s’han realitzat un total de 55 actes per vehicle abandonat i 

s’han incoat 5 expedients de vehicle abandonat dels quals 5 han finalitzat amb el 

desballestament del vehicle. 

 

4.5    Guals permanents 
 

Durant l’any 2016  s’han aprovat un total de 10 sol·licituds  per concedir guals permanents. 

 

Ubicació de les noves plaques de guals permanents: 

 

- C/ Mossèn Cinto Verdaguer:     1 

- C/ Pau Casals:                           1 

- C/ del Sol:                                  1  

- C/ Àngel Guimerà:                     1 

- C/ Rafael Mas:                           1 

- C/ Cadí:                                      1 

- C/ Músic Aguiló:                         1 

- C/ Mas Sec:                               1 

- Pg. Pompeu Fabra:                    1 

C/ Tossa:                                      1 

TOTAL                                       10 
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4.6   Accidents de circulació 
 

 
L’acord de 5 setembre de 2013, que determina el protocol de coordinació operativa en matèria 

de trànsit entre aquesta Policia Local i Pg-Mossos d’Esquadra es la principal eina per la gestió i 

determinació de la competència dels accidents de trànsit succeïts al terme municipal de 

Llagostera.  

Segons aquest protocol es determina que els accidents que discorrin en nucli urbà, 

urbanitzacions i veïnats són competència d’aquesta Policia Local encanviels succeïts en 

carretera ho són de Pg-Mossos d’Esquadra. 

També es determinen i delimiten els punts de confluència pel repartiment exacte de les 

responsabilitats de cada cos policial i per una major diligència i eficàcia en les situacions 

d’emergència. 

Tot i el repartiment de competències indicat, cal dir que la coordinació i el treball entre els dos 

cossos policials es absolut, on l’un i l’altre es donen suport quan la situació o requereix. 

 

Les dades mostrades a continuació formen part dels accidents competència d’aquest cos 

policial i no figuren les dades pertanyents als accidents produïts en la zona de competència de 

Pg-Mossos d’Esquadra: 

 

ANY 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total accidents 15 22 68 32 35 30 
 

 
Segons les dades indicades, per primera vegada en els últims 4 anys, s’ha aconseguit reduir el 

nombre d’accidents succeïts en nucli urbà. Durant l’any 2016 s’han registrat un 14’3% menys 

d’accidents que l’any anterior. 
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L’any anterior aquest cos policial va posar de manifest l’existència d’un punt negre al 

municipi.  

Aquest punt negre es la confluència entre la carretera C-253a i la travessera C-65z, punt 

conegut col·loquialment com “CASA BLANCA” o “CRUÏLLA DEL PORTUGUÈS”. 

Històricament aquest punt a ha acumulat el 10% del total dels accidents que han succeït a 

Llagostera. Aquest any, malauradament, aquesta dada negativa s’ha incrementat significant 

que el 16’7% dels accidents succeïts al 2016 a Llagostera s’han produït en aquest punt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

C-65z pk 12’9 “CASA BLANCA” (sentit Girona) 

C-65z pK 12’9 “CASA BLANCA” (sentit Llagostera) 
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4.6.1 Lesivitat i p
 

Durant l’any 2016 aquesta Policia Local ha intervingut en un total de 

dels quals 17 s’han produït en nucli urbà i 13

cap accident en urbanitzacions o 

 

En quan a la lesivitat derivada d’aquets accidents de circulació 

- En setze (16) dels accidents els conductors i/o ocupants han resultat 

- Un total de divuit (18) persones

amb una hospitalització inferior a 24 hores

 

Les principals causes dels accidents

CAUSA ACCIDENT 

Errada Conductor (inatenció conducció)

Infracció circulació (no obeir senyal STOP)

Infracció circulació (no respectar la prioritat de pas)

Infracció circulació (no obeir senyal CEDIR EL PAS)

Infracció circulació (excés de velocitat)

 

 

La causa d’accident que més s’ha produït 

en la conducció, al no prestar l’atenció deguda a la circulació ja sigui per l’ús de dispositius de 

telefonia mòbil, GPS, radio, o d’altres.

També s’ha de seguir posant de manifest els efectes negatius que provo

conducció i l’excés de velocitat.

 

 

 

                                                                                             

Lesivitat i principals causes d’accidents 

aquesta Policia Local ha intervingut en un total de 30 accide

dels quals 17 s’han produït en nucli urbà i 13 en travessera o carretera. Enguany no hi ha hagut 

cap accident en urbanitzacions o en veïnat. 

derivada d’aquets accidents de circulació cal remarcar que:

) dels accidents els conductors i/o ocupants han resultat IL·LESOS

) persones involucrades en els accidents han resultat ferides 

hospitalització inferior a 24 hores o bé no han requerit trasllat hospitalari

causes dels accidents registrats han estat les següents: 

Errada Conductor (inatenció conducció) 

obeir senyal STOP) 

Infracció circulació (no respectar la prioritat de pas) 

Infracció circulació (no obeir senyal CEDIR EL PAS) 

Infracció circulació (excés de velocitat) 

TOTAL: 

La causa d’accident que més s’ha produït al 2016 ha estat la derivada per la manca d’

en la conducció, al no prestar l’atenció deguda a la circulació ja sigui per l’ús de dispositius de 

o d’altres. 

’ha de seguir posant de manifest els efectes negatius que provoca l’alcohol  

i l’excés de velocitat. 

Errada Conductor (inatenció conducció)

Infracció circulació (no obeir senyal STOP)

Infracció circulació (no respectar la prioritat de 
pas)

Infracció circulació (no obeir senyal CEDIR EL 
PAS)

Infracció circulació (excés de velocitat)

                                                   15 

accidents de circulació, 

. Enguany no hi ha hagut 

cal remarcar que: 

IL·LESOS. 

han resultat ferides LLEUS, 

o bé no han requerit trasllat hospitalari. 

Número  

accidents 

16 

8 

2 

2 

2 

30 

 

ha estat la derivada per la manca d’atenció 

en la conducció, al no prestar l’atenció deguda a la circulació ja sigui per l’ús de dispositius de 

ca l’alcohol  sobre la 

Errada Conductor (inatenció conducció)

Infracció circulació (no obeir senyal STOP)

Infracció circulació (no respectar la prioritat de 

Infracció circulació (no obeir senyal CEDIR EL 

Infracció circulació (excés de velocitat)
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4.7   Infraccions a l’ordenança de circulació 
 

Les infraccions sancionades durant el 2016, en el marc de l’ordenança de circulació, són les 

següents: 

Art./Apartat Infracció 
Núm. 

Infraccions 

42  1 Circular amb bicicleta per una vorera, andana o passeig (llevat de carril reservat) 1 

117 2  
Circular amb un menor d'edat en el seient posterior del vehicle sense utilitzar un sistema 
retenció ninfantil 1 

40 2  Circular en sentit contrari a l'estipulat. 1 

3 1  Conduir de forma negligent. 4 

3 1  Conduir de forma temerària. 3 

20 
Conduir un vehicle amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,5 grams per litre d'aire 
aspirat 3 

18 2  Conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil, navegadors o qualsevol altre sistema 13 

5 1  Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries 2 

11 1  Creuar un vianant per la calçada fora del pas de vianants, o de forma no perpendicular 1 

24 1  Deixar abandonat un vehicle a la via pública. 1 

78 1  Efectuar el canvi de sentit de la marxa amb perill per als altres usuaris de la via 1 

94 2F Estacionar el vehicle davant d'un gual senyalitzat correctament 2 

94 2G  Estacionar el vehicle en doble fila 1 

94 2A  Estacionar el vehicle en un pas per a vianants 1 

94 2C Estacionar el vehicle en una zona senyalitzada per càrrega i descàrrega 1 

94 2E 
Estacionar el vehicle sobre la vorera, sobre el passeig o en zones destinades al pels 
vianants 8 

15 24  Estacionar en llocs habilitats com d'estacionament amb limitació horària 410 

15 11  Estacionar en un lloc que destorbi la sortida d'un altre vehicle estacionat. 1  1 

15 2  Estacionar en una zona senyalitzada amb una línia longitudinal continua.  14 

171 B  Estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga longitudinal contínua 5 

15 14  Estacionar totalment o parcialment, un vehicle dins dels perímetres de les marques 4 

15 13  Estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral 21 

15 10  Estacionar un vehicle a menys de cinc metres de la cantonada, on destorba la circulació 14 

15 12  Estacionar un vehicle en els passos senyalitzats per a vianants, minusvàlids 10 

16 3  Estacionar un vehicle en lloc prohibit, en un carrer d'estacionament temporal 2 

15 7  Estacionar un vehicle en plena calçada. 1 

15 25  Estacionar un vehicle en sentit contrari al sentit únic de circulació de la via. 8 

15 18  Estacionar un vehicle en un gual correctament senyalitzat, ocupant-lo totalment 31 

15 12  Estacionar un vehicle en una adaptació a la via per a pas de vianants, minusvàlid 10 

15 17  Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de càrrega i descàrrega 64 

15 16  Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva d'estacionament 12 

15 23  
Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada on temporalment està prohibit 
l'estacionament 224 

15 21  Estacionar un vehicle fora dels límits de les marques viàries de delimitació 3 

15 4  Estacionar un vehicle on destorba greument la circulació de vehicles. 3 

15 3  Estacionar un vehicle on destorba la circulació de vehicles. 1 

15 2  Estacionar un vehicle on està prohibida la parada mitjançant senyal vertical 4 

52 Estacionar un vehicle pesant d'una MMA superior als 3500 kg o un remolc 1 

39 4 Incomplir les restriccions temporals a la circulació imposades pels Agents 1 

4 2  Llençar, dipositar o abandonar a la via objectes o matèries que fan perillosa la circulació 1 
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33 Mantenir inactivitat més de 15 minuts un vehicle autoritzat en una zona reservada 1 

77 J  No identificar al conductor responsable d'una infracció, el titular del vehicle 1 

143 1  No obeir les ordres dels agents de l'autoritat en servei de regulació del trànsit 4 

154 No obeir un senyal d'avançament prohibit 1 

152 No obeir un senyal de circulació prohibida per a tota classe de vehicles 2 

69 No obeir, el conductor del vehicle, les indicacions emeses per l'agent de l'autoritat 1 

13 9  No respectar el senyal vertical de parada prohibida 3 

15 1  No respectar el senyal vertical d'estacionament prohibit 264 

13 10  No respectar la línia longitudinal continua de parada prohibida 3 

15 1  No respectar la marca viària del paviment de qualsevol mena de combinació 7 

117 1  No utilitzar, el conductor, el cinturó de seguretat 5 

118 1  No utilitzar, la persona denunciada, un casc de protecció homologat 1 

13 2  Parar un vehicle en un pas senyalitzat o adaptat per a vianants o ciclistes 1 

9 1  Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones superior al de places 1 

  Total: 1184 
 

És fa constar que el major nombre d’infraccions detectades estan relacionades amb el fet de 

NO estacionar degudament els vehicles, tan en zones de càrrega i descàrrega, com en zones 

delimitades mitjançant discos mòbils o altres zones amb prohibicions per senyals verticals. Tan 

sols aquestes tres infraccions suposen el 72’72 % del total d’infraccions denunciades. 
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5 POLICIA DE PROXIMITAT

5.1 Les tecnologies

Les TIC són  una realitat de la que 

de comunicació, amb interacció directa amb la resta d’usuaris o bé com a canal de difusió i 

conscienciació en temes i campanyes

Actualment aquest cos policial tr

- La primera es amb una pàgina web

Llagostera, on es pot trobar informació d’interès general relacionada amb la tasca policial:

http://www.llagostera.cat 

 

 

 

 

 

 

- La segona es el TWITTER oficial de la Policia Local de Llagostera:

Gestionat per l’àrea de comunicació

juliol de l’any de 2013, aquest compte de TWITTER disposa de 

qual s’han realitzat 2.520 Tuits

la resta d’usuaris així com han possibilitat fer

conscienciació creades i coordinades

emergències, presents al territori.

plataforma ha augmentat en 123 seguidors

s’han realitzat 503 tuits. 

    

 

 

 

 

 

                                                                                             

POLICIA DE PROXIMITAT 

tecnologies de la informació i comunicació (TIC) i TWITTER.

Les TIC són  una realitat de la que aquest cos policial no en pot estar al marge, bé com a canal 

de comunicació, amb interacció directa amb la resta d’usuaris o bé com a canal de difusió i 

i campanyes d’interès policial en temps real. 

aquest cos policial treballa de manera directa amb  dos (2) plataformes:

pàgina web integrada dins la pàgina web de l’Ajuntament de 

trobar informació d’interès general relacionada amb la tasca policial:

oficial de la Policia Local de Llagostera: 

comunicació de l’Ajuntament de Llagostera, des de la seva creació e

juliol de l’any de 2013, aquest compte de TWITTER disposa de 1.253 seguidors

uits que han fet possible una major difusió de la 

han possibilitat fer extensives les diferents campanyes de 

creades i coordinades amb els demés cossos policials, de protecció

presents al territori. Aquestes dades signifiquen que durant l’any 2016 aquesta 

123 seguidors més respecte l’any anterior i mitjançant la qual 
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(TIC) i TWITTER. 

aquest cos policial no en pot estar al marge, bé com a canal 

de comunicació, amb interacció directa amb la resta d’usuaris o bé com a canal de difusió i 

dos (2) plataformes: 

la pàgina web de l’Ajuntament de 

trobar informació d’interès general relacionada amb la tasca policial: 

ostera, des de la seva creació el 

seguidors i des del 

una major difusió de la informació amb 

campanyes de 

de protecció i 

Aquestes dades signifiquen que durant l’any 2016 aquesta 

més respecte l’any anterior i mitjançant la qual 
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5.2 Relacions amb la comunitat 

Des de l’any 2011 aquesta Policia Local compta amb 1 agent que actua com a interlocutor per 

assistir a la Taula de Prevenció, que es coordina des del Servei de Mediació i Assessorament 

Tècnic de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil anomenant-

se Taula de Convivència per tal de tractar els problemes amb els joves del municipi, aquesta en 

data novembre de 2015 es va transformar en la Taula d’Infants i Joves que coordina des de 

Serveis Socials l’educadora social, actualment participen Serveis Socials, Institut de Llagostera, 

Justícia Juvenil, Oficina de Relacions amb la Comunitat de la PG-Mossos d’Esquadra i aquesta 

Policia Local, realitzant-se reunions bimensuals a Serveis Socials de Llagostera o al Consell 

Comarcal del Gironès. 

 

Des de l’any 2011 l’agent esmentat participa a la Taula de la Prevenció a la Mutilació Genital 

Femenina, que coordina la Tècnica Polítiques Migratòries de l’Ajuntament de Llagostera, en la 

que assisteixen membres del Centre d’Atenció Primària de Llagostera, els centres educatius de 

Llagostera, les Regidores d’Acció Social i de Salut i igualtat de l’Ajuntament de Llagostera, 

Oficina d’Atenció a la Víctima de la PG-Mossos d’Esquadra i aquesta Policia Local. 

 

Des l’any 2015 aquest agent també és Vocal del Consell Social Municipal coordinat per la 

Regidoria d’Acció Social.  
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6 SEGURETAT CIUTADANA 
 

6.1   Xarxa Rescat 

El dia 6 de novembre de 2013, mitjançant la signatura del conveni d’integració a la Xarxa 

Rescat, Llagostera s’adhereix al sistema de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat 

de Catalunya. 

La xarxa Rescat és la xarxa de radiocomunicacions d'emergència i seguretat, propietat de la 

Generalitat, que aplega els cossos de seguretat i els gestors d'infraestructures de Catalunya. 

El propòsit de la xarxa Rescat és servir a tots i cadascun dels col·lectius implicats en la 

seguretat i les emergències amb la finalitat de millorar el rendiment, l’eficàcia i l’operativa de 

tots els recursos del país que treballen en aquest àmbit. 

La xarxa dóna cobertura al 97% del territori i al 99% de la població pel que fa a emissora de 

vehicle, i al 90% del territori i al 97% de la població pel que fa a emissora portàtil, amb un total 

de 233 estacions base desplegades arreu amb l'objectiu de cobrir els requeriments de 

seguretat i capacitat de resposta en situacions d'emergència, tant en zones urbanes com en 

rurals. 

En situacions d'emergència resulta més robusta i fiable que la telefonia mòbil, perquè no se 

satura per trucades de telèfons mòbils, disposa de sistemes d'alimentació alternatius per 

suportar la manca de subministrament elèctric i és possible tenir localitzats tots els terminals i 

vehicles equipats d'emissores mitjançant un sistema GPS, cosa que permet visualitzar en tot 

moment on són cadascuna de les unitats operatives. 

L'Oficina de Coordinació de la Xarxa Rescat gestiona tots els aspectes relacionats amb el 

funcionament de la xarxa, tant pel que fa a infraestructures com a usuaris o manteniment 

d'equips terminals. 

La xarxa Rescat està basada en la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), un estàndard 

europeu que permet diverses comunicacions simultànies en una mateixa zona i garanteix la 

seguretat i la confidencialitat en les transmissions de veu i dades. 

Municipis adherits a la Xarxa Rescat: 

 

 

 

 

 



POLICIA LOCAL 
 

 
Ajuntament de Llagostera                                                                                                                             21 
 

 

Durant l’Any 2016, la Policia Local de Llagostera ha participat en un total de 249 

comunicacions mitjançant la Xarxa Rescat en les quals ha requerit o ha estat informada 

respecte alertes d’interès policial. 

6.2   Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la                             

______.seguretat ciutadana. 

La seguretat ciutadana es una de les principals tasques de qualsevol cos policial, en l’àmbit de 

les seves competències i engloba tres funcions principals:La Prevenció, la Reacció i 

l’Assistència. 

Aquesta llei va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2015, en substitució a la Llei Orgànica 

1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana. 

En el marc explícit d’aquesta llei,  aquest cos policial ha realitzat les actuacions que es mostren 

a continuació: 

Denúncia per tinença de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques: 153 

Identificacions de persones: 381 

Intervenció temporal d'objectes: 36 

Denúncia per tinença d'armes prohibides: 3 

Denúncia per execució actes de cultiu de substàncies estupefaents: 1 

TOTAL: 574 
Les diligències i/o actes derivades de l’execució de les actuacions en matèria de seguretat 

ciutadana a l’empara de la L.O. 4/2015,  suposen el 37’8 % del total d’atestats i/o diligències. 

Enguany s’han realitzat un 45’7% més d’actes i/o denúncies en aquets àmbit.  
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6.3    Ordenança de convivència ciutadana 

Publicada en data 14 d’abril de 2015, l’Ordenança de Convivència Ciutadana representa una 

eina bàsica per a sancionar les infraccions que afecten el bon veïnatge. 

En el marc d’aquesta ordenança, durant l’any 2016, aquesta Policia Local ha realitzat les 

següents denúncies per infraccions tipificades en el mateix: 

ABANDONAR OBJECTES A LA VIA PÚBLICA: 2 

DESOBEDIÈNCIA LLEU AGENT AUTORITAT: 14 

EMBRUTAR LA VIA PÚBLICA: 3 

GENERAR OLORS MOLESTES: 2 

INCOMPLIR ORDRES AGENT AUTORITAT. ART.59: 2 

INSULTAR,CALUMNIAR, FORMA LLEU AGENT AUTORITAT: 16 

MALTRACTAR PER ACCIÓ ELS BENS COMÚ: 2 

MICCIONAR A LA VIA PÚBLICA: 2 

NEGAR-SE A SUMINISTRAR DADES A L'AGENT AUTORITAT: 5 

NO RESPESTAR HORARI ESTABLERT: 1 

ORIGINAR DESORDRES EN ESPAI O ESTABILMENTS PÚBLICS: 8 

REALITZAR ACTIVITAT SENSE LLICÈNCIA: 9 

TOTAL: 66 
 

Durant l’any 2016 s’han posat un 7% menys de denúncies per infraccions a aquesta 

ordenança. 

 

 

 

 

 

 

7 SERVEI DE POLICIA ADMINISTRATIVA 
 

7.1 Ordenança tinença animals 

Durant l’any 2016 s’han realitzat un total de 78 actuacions per infracció a l’ordenança de 

tinença d’animals, especialment gossos, les quals han finalitzat amb la tramesa de la 

corresponent denúncia o l’entrada en dipòsit d’un animal que s’ha trobat solt a la via pública i 

sense presència del seu propietari. 

Aquestes 78 denúncies representen que s’han detectat el triple d’infraccions que l’any anterior, 

fet que ha motivat l’augment del patrullatge enfocat a prevenir i sancionar les infraccions en 
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aquesta matèria perquè tots els animals domèstics del municipi tinguin una situació 

administrativa regulada emmarcada dins d’una tinença responsable.  

Quan un animal domèstic es entrat en dipòsit municipal, passades les primeres hores, sino es 

recollit pel seu propietari, la protectora que se’n fa càrrec es l’Associació d’animals i plantes de 

Figueres, per conveni vigent amb el consell comarcal del Gironès. 

La pàgina web de  l’Associació d’animals i plantes de Figueres es: 

http://www.protectorafigueres.com 

Els animals domèstics no són joguines i des d’aquesta Policia Local es vol aprofitar l’ocasió per 

recordar a tots els propietaris d’animals domèstics que cal: 

• Ser cívic amb les altres persones de l'entorn.  

• Identificar el gos, el gat o la fura amb un microxip que posa el veterinari i amb una xapa que 

ha de dur al coll, amb les dades bàsiques per poder-lo retornar al seu propietari en cas de 

pèrdua o robatori.  

• Inscriure'l al registre censal municipal.  

• Alimentar-lo adequadament.  

• Portar-lo al veterinari com a mínim un cop a l'any i sempre que ho necessiti.  

• Oferir-li afecte i proporcionar-li exercici diàriament.  

• Evitar que estigui sol més de 5 o 6 hores seguides a casa.  

• L’esterilització de gossos i gats és una forma efectiva d'evitar la superpoblació i 

l'abandonament com a conseqüència dels naixements no desitjats.  

• No maltractar-lo ni abandonar-lo mai.  
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7.2   Administració electrònica - Absis 

L’Administració electrònica és el model d’Administració pública basada en l’ús de les 

tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), combinat amb els canvis organitzatius i 

jurídics necessaris, amb l’objectiu de millorar l’eficiència interna, les relacions 

interadministratives i les relacions de l’Administració amb les persones, les empreses i les 

organitzacions. 

En aquest àmbit, des de l’any 2010, l’Ajuntament de Llagostera, a través de la llei 11/2007, de 

22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics  i per conveni amb la Diputació 

de Girona, a portat a terme un seguit d’actuacions encaminades a fer realitat l’administració 

electrònica  mitjançant: 

- Gestor d’expedients: procediments automatitzats – documents electrònics – signatura 

electrònica. 

- Acords i resolucions: decrets, actes JGL i actes de Ple. 

- registre General de Documents ERES: entrades/sortides telemàtiques. 

- Connexió Gestor Expedients – aplicació comptabilitat. 

- Connexió Padró Municipal d’Habitants – ERES. 

- E-tram.  

- E-tauler. 

- Perfil del contractant. 

- Seu electrònica. 

- E-Notum. 

Aquesta Policia Local no ha estat absent d’aquest procés i amb l’objectiu, de minimitzar tota la 

documentació en paper, ha realitzat un total de 27 expedients electrònics, dels quals han 

derivat tota la documentació i tràmits en aquest format. 
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8 RELACIONS INSTITUCIONALS I AMB ELS MITJANS DE 

COMUNICACIÓ 
 

8.1 Notícies que han sortit als mitjans de comunicació 

A continuació es presenta un llistat de les noticies relacionades amb aquest cos policial que 

han sortit durant l’any 2016 als mitjans de comunicació: 

1.- Tres persones ferides en un accident a Llagostera 

... s’hi han desplaçat diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, els Mossos 

d’Esquadra, la Policia Local i el Servei d’Emergències Mèdiques. Les tres persones 

ferides viatjaven en el mateix vehicle ... 

Notícia del dia 20 Gener 2016 

2.- La Policia Local de Llagostera aixeca dotze denúncies per tinença de substàncies 

estupefaents en una rave il·legal 

La Policia Local de Llagostera ha aixecat aquest cap de setmana un total de dotze 

actes per tinença de substàncies estupefaents. En total s'han comissat diferents 

substàncies entre marihuana, haixix, pastilles ... 

Notícia del dia 24 Gener 2016 

3.- Joan Linde rep una medalla pels seus 30 anys de comandament 

El sergent de la Policia Local de Llagostera, Joan Linde, ha rebut una medalla pels 

seus 30 anys de comandament. L'acte ha tingut lloc a Girona en el marc del primer 

Congrés de l'Associació de Caps i Comandaments ... 

Notícia del dia 27 Gener 2016 

4.- Llagostera vol posar fi a les festes il·legals de 'quatre parets' 

... termes municipals de Llagostera i Tossa de Mar. La setmana passada va tenir lloc a 

l’Ajuntament una reunió entre la Policia Local de Llagostera, els Mossos d’Esquadra i 

els Bombers de la Generalitat de ... 

Notícia del dia 10 Febrer 2016 

5.- El vent fa caure alguns arbres de la carretera 

Les fortes ratxes de vent han tombat diversos dels arbres que recentment han estat 

plantats a la carretera de Llagostera. La Policia Local de Llagostera ha tancat l'accés 

al parc de la Torre. Protecció ... 

Notícia del dia 15 Febrer 2016 

6.- La Policia Local deté tres persones en menys de 24 hores 

La Policia Local de Llagostera ha detingut tres persones en menys de 24 hores. Les 

deteccions es va produir dijous i divendres gràcies a la col·laboració ciutadana. La 

primera detenció es va produir dijous, ... 

Notícia del dia 7 Març 2016 
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7.- Dos gossos ataquen i fereixen un veí de Llagostera 

... al migdia al carrer Aiguafina de la urbanització Selva Brava. Segons ha informat 

la Policia Local, els gossos també han mossegat a la mare de la propietària dels 

animals quan aquesta intentava aturar l’atac. ... 

Notícia del dia 11 Març 2016 

8.- La Policia Local deté tres persones que intentaven robar a dues cases 

Tarda moguda ahir a Llagostera. La Policia Local, amb l’ajuda d’agents del cos policial 

de Caldes de Malavella, va detenir un noi i dues dones que presumptament havien 

intentat robar a dos ... 

Notícia del dia 12 Març 2016 

9.- Restriccions de circulació pel pas de la Volta Ciclista a Catalunya 

Amb motiu del pas de la Volta Ciclista a Catalunya prevista per demà dimarts 22 de 

març, hi haurà restriccions de trànsit a Llagostera. Segons ha anunciat la Policia Local, 

les restriccions començaran ... 

Notícia del dia 21 Març 2016 

10.- La propietària dels pitbulls s'emporta els gossos del poble 

... ha confirmat l’alcalde Fermí Santamaria a l’espera de que el jutjat que porta el cas, 

es pronunciï i dictamini quin ha de der el destí dels gossos. Durant aquests dies de 

Setmana Santa, la Policia ... 

Notícia del dia 23 Març 2016 

11.- Dues persones ferides en un nou accident a Casa Blanca 

... d’un quart de set quan dos turismes han col·lidit. Fins al lloc dels fets s’hi han 

desplaçat la Policia Local de Llagostera, dues ambulàncies, dues dotacions dels 

Mossos d’Esquadra i una del Bombers de ... 

Notícia del dia 7 abril 2016 

12.- Medalla de bronze amb distintiu blau per Joan Linde 

El sergent de la Policia Local de Llagostera, Joan Linde ha rebut avui una medalla de 

bronze amb distintiu blau durant l’acte de celebració del Dia de les Esquadres que ha 

tingut lloc a l’Auditori Fòrum ... 

Notícia del dia 11 abril 2016 

13.- La Policia Local recupera la recaptació del concert de Gossos robada per un menor 

La Policia Local de Llagostera ha detingut un menor d’edat acusat, presumptament, 

d’haver robat els 1.000 euros de recaptació de les entrades del concert de Gossos que 

va cloure la Festa Major. Els fets ... 

Notícia del dia 19 Maig 2016 

14.-  Detinguts dos lladres in fraganti a l'interior d'un pis 

La Policia Local de Llagostera ha detingut dues persones majors d’edat, de 

nacionalitat espanyola i veïns de Llagostera, per un presumpte delicte de robatori amb 

força en grau de temptativa. La detenció ... 

Notícia del dia 24 Maig 2016 
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15.-  Mossos i Policies Locals es reuneixen a Platja d'Aro 

Els comandaments dels Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de Girona s'han trobat 

amb els caps de les 36 policies locals de la demarcació de Girona, entre elles la de 

Llagostera. La trobada va tenir ... 

Notícia del dia 2 Juny 2016 

16.- Absolen el cap de la Policia Local de Llagostera acusat de denúncia falsa 

El Jutjat penal número 3 de Girona, ha absolt el sergent de la Policia Local de 

Llagostera, Joan Linde, acusat de denúncia falsa. Linde estava acusat pel fill d’un altre 

agent de la Policia Local de Llagostera ... 

Notícia del dia 6 Juny 2016 

17.-  Roben diversos comptadors d'aigua a veïns de Llagostera 

Durant els darrers dies s’ha produït diversos robatoris de comptadors d’aigua en 

diferents comunitats de veïns de Llagostera. Davant aquest fet, la Policia Local i 

Aqualia, empresa que gestiona el Servei ... 

Notícia del dia 17 Juny 2016 

18.- La foguera de Llagostera mobilitza Bombers, ADF i Policia Local 

... La columna de fum, visible des de varis punts, ha alertat diversos veïns que han 

trucat a la Policia Local. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat una patrulla de 

la Policia Local, dues dotacions dels ... 

Notícia del dia 24 Juny 2016 

19.-  Un ferit en un accident a la carretera de Caldes 

... es desconeixen, al punt quilomètric 5 de la carretera GI-674, que enllaça Caldes de 

Malavella amb Llagostera. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions de 

la Policia Local, quatre dels ... 

Notícia del dia 24 Juny 2016 

20.-  Activat el nivell 2 del Pla Alfa 

... tipus d‘incendi. En cas de detectar fum o conductes negligents que puguin ocasionar 

un incendi cal trucar al 112 o bé al telèfon de les Policia Local, 972805580.  ... 

Notícia del dia 07 Agost 2016 

21.-  Reforcen la senyalització a l’encreuament de Casa Blanca 

... accidents que s’han produït en aquest punt durant els darrers anys, tal i com ha 

explicat el sergent de la Policia Local, Joan Linde. L’alcalde de Llagostera, Fermí 

Santamaria, ha explicat també, que ... 

Notícia del dia 12 Agost 2016 

22.-  Ferit un veí de Llagostera després de bolcar el cotxe 

... dels fets per excarcerar el conductor que va ser traslladat amb ambulància fins a 

Girona. Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar dues dotacions de 

la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra.  ... 

Notícia del dia 20 Agost 2016 
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23.-  Ensurt per un incendi al marge de la C-65 

La ràpida actuació dels Bombers, l’ADF i la Policia Local ha permès, aquest migdia, 

apagar l’incendi que s’ha declarat al marge de la carretera C-65 a l’alçada de la rotonda 

que dóna accés al vial lateral ... 

Notícia del dia 25 Agost 2016 

24.-  Nova campanya de tinença responsable d‘animals 

... participa també la Policia Local.  ... 

Notícia del dia 15 Setembre 2016 

25.-  La Policia Local deté una persona i decomissa un vehicle carregat de plantes de 

maria 

La Policia Local de Llagostera ha detingut un home que anava amb un vehicle carregat 

de plantes de marihuana. Els fets van succeir la nit del passat dijous 14 de setembre 

després de rebre una trucada ... 

Notícia del dia 17 Setembre 2016 

26.-  La Policia Local aixeca 19 denúncies per tinença de drogues i deté una persona amb 

30 pastilles d’èxtasi 

La Policia Local de Llagostera ha aixecat aquest cap de setmana, un total de 19 

denúncies per tinença de drogues i ha detingut un jove amb 30 pastilles d’èxtasi. Els 

fets han ... 

Notícia del dia 19 Setembre 2016 

27.-  Ferida una dona en un accident a la carretera de Caldes 

... fets s’hi han traslladat dues patrulles de la Policia Local de Llagostera, dues 

dotacions dels Mossos d’Esquadra i SEM i una dotació dels Bombers que han hagut 

d’excarcerar la conductora que havia quedat ... 

Notícia del dia 26 Setembre 2016 

28.-  Accident entre un turisme i una màquina anivelladora 

... tres dotacions dels bombers, tres vehicles dels Mossos d’Esquadra, dues patrulles 

de la Policia Local de Llagostera, una ambulància i l’helicòpter del SEM. La dona, 

veïna de Sils, finalment ha estat evacuada, ... 

Notícia del dia 28 Setembre 2016 

29.-  Desmantellat un grup criminal que assaltava plantacions de marihuana 

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat un violent grup criminal que assaltava 

plantacions de marihuana a la demarcació de Girona, entre elles una a Llagostera. 

L’operació policial ... 

Notícia del dia 30 Setembre 2016 

30.-  L’Ajuntament de Calonge distingeix el sergent Joan Linde 

L’Ajuntament de Calonge ha distingit el sergent de la Policia Local de Llagostera, Joan 

Linde, amb la medalla de bronze amb distintiu blau. Linde ha recollit la medalla en 

reconeixement a la seva ... 

Creat el 20 Novembre 2016 
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31.-  Reconeixements a policies locals, mossos i bombers 

Llagostera ha celebrat aquest dissabte la Diada de la Policia Local. Com en edicions 

anteriors, el poder de convocatòria i la bona relació entre els diversos comandaments 

dels cossos de seguretat i d’emergències ... 

Notícia del dia 28 Novembre 2016 

32.-  La Policia Local presenta la memòria anual del 2015 

La Policia Local de Llagostera va donar a conèixer el passat cap de setmana les dades 

més significatives de la memòria anual corresponent al 2015. Durant l’acte de la Diada 

de ... 

Notícia del dia 02 Desembre 2016 

33.-  La Policia Local rescata 9 cadells de gos llençats vius en un contenidor 

La Policia Local de Llagostera ha rescatat un total de 9 cadells de gos que havien estat 

llençats en vida a l’interior d’un contenidor d’escombraries del municipi. Els agents han 

rebut una trucada telefònica ... 

Notícia del dia 19 Desembre 2016 

34.-  Espectacular accident sense ferits a Llagostera 

... de la comissaria de la Policia Local de Llagostera. El conductor, que en una primera 

instància ha marxat del lloc dels fets, ha donat positiu en el control d’alcoholèmia amb 

0,32 i ha estat denunciat administrativament. ... 

Notícia del dia 25 Desembre 2016 

35.-  La Policia Local deté quatre lladres que robaven al Casino 

La Policia Local de Llagostera ha detingut aquesta matinada a quatre persones que 

havien entrat a l’interior del bar del Casino Llagosterenc. Els fets s’han produït a dos 

quarts de cinc d’aquesta passada ... 

Notícia del dia 30 Desembre 2016 

36.-  La Policia Local localitza l'home que va tirar 9 cadells de gos al contenidor 

La Policia Local de Llagostera ha localitzat l’autor de l’abandonament dels 9 cadells de 

gos trobats a l’interior d’un contenidor d’escombraries, el passat 19 de desembre. ... 

Notícia del dia 31 Desembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 




