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INTRODUCCIÓN 

 

Hai quen opina que a utilidade das memorias anuais e “vender” os servicios que reflexan, 

polo tanto, non se debe de falar de ningún dato negativo. 

É posible que me equivoque, pero discrepo, considero que a memoria debe ser a base da 

reflexión e a mellora, e con ese fin invito ós membros de Policía Local e os cidadáns que 

deben fiscaliza-la nosa labor e analiza-los datos que contén. 

Para empezar quero destacar algúns dos aspectos que chaman a atención neste ano 

2002. 

Empezando polo capítulo primeiro: Persoal. Compre destacar que o número de días de 

baixa por enfermidade deste ano (649), case duplica o ano anterior (348) e significa a 

ausencia de tres persoas do servicio durante todo o ano, o que sumado o xa reducido 

cadro de persoal (38 plazas cubertas das 46 previstas) supón unha importante carencia 

de persoal. Noso recordo para os nosos compañeiros Juan e Beatriz que ainda seguen de 

baixa. No mes de decembro fixéronse as probas de selección para 6 novos funcionarios 

que despois de 6 meses de Academia e 3 meses de prácticas, incorporaranse ó servicio 

definitivamente no verán deste ano 2003. 

No capítulo de Seguridade, destacar o novo incremento no número de accidentes de 

circulación, de 566 no ano 2001 a 587 no ano 2002, 21 accidentes que supón un 

incremento dun 3,57% que se reparten con pouca variación nos 12 meses do ano, 

destacando os meses de agosto e setembro con 60 e 64 accidentes respectivamente. 

Paradóxicamente o mes de setembro resulta todolos anos un dos meses con maior 

número de accidentes sin que se poida deducir ningunha causa aparente. Os luns e os 

venres son dous dos tres días da semán con mais siniestros como en anos anteriores, 

ainda que este ano o día con maior número de accidentes corresponde ó martes con 96. 

Os tramos horarios mais peligrosos volven a ser de 12 a 14 e de 18 a 22, que coinciden 

en boa parte coas horas de maior densidade do tráfico. En canto os tipos de accidentes 

hai que resaltar a disminución do 21% dos atropelos (27) en relación ó ano anterior (48). 

Destacar as graves consecuencias dos accidentes con ciclomotores, ainda que soamente 

estiveron implicados nun 6,85% dos accidentes, o número de feridos supón un 35,44% 

do total e o 100% dos resultados mortos. 
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A Avda. Rosalía de Castro resultou ser a vía con mais accidentes este ano, 50 siniestros 

case un 9% do total, considerando que se contabilizaron 136 rúas, o porcentaxe é alto e 

responde ás circunstancias da vía, saturada de tráfico, afectada por numerosas obras 

nese ano e cun alto número de garaxes e cruces transversais que supoñen numeros 

maniobras e retencións, que deixan patente a necesidade dunha circunvalación ou vial 

alternativo. 

Destaca o incremento nas denuncias por infraccións de tráfico (8033) fronte ás 7170 do 

ano anterior, cun porcentaxe de pagadas no periodo voluntario do 41%. As denuncias 

mais frecuentes  segen sendo as de zona azul (2358), en donde este ano 2003 tomarase 

a iniciativa, permitida polo Reglamento Xeral de Circulación, de retira-los vehículos sen o 

comprobante horario ou con este indebidaemente axustado. 

Os servicios coa grúa baixaron con respeto o ano anterior un 9%, en parte debido ó mal 

funcionamento da grúa municipal, que este ano será reforzada con novo vehículo. 

Ainda que no ano 2002 non foi posible organizar controis de ciclomotores con 

regulardade, os axentes continuaron ca súa labor de control de forma individual, 

destacando o número de inmobilizacións por diversas causas (seguro, casco, 

documentación, etc), 239 en total. 

A Educación Viaria seguiu a medrar no ano 2002, as charlas nos 14 centros de ensino 

público e concertado nas que participaron 1787 rapaces do municipio, hai que engadir a 

participación nos proxectos de “Multa Cívica”, “Seguridade Cidada”, “Día sen coches” e 

“O ciclomotor no verán”. Asemade traballouse activamente no proxecto dun Parque 

Infantil de tráfico para Educuación Vial, asistindo os axentes monitores a un curso de 

“Parques Infantiles de Tráfico Fijos” no Centro de Educación Vial de Salamanca. 

O detidos no ano 2002 mantéñense con relación ó ano anterior (40). O 34% dos detidos 

e por delictos contra a seguridade (roubo) pero cabe destacar a importancia que van 

tomando os delictos contra a seguridade do tráfico (12%). As 154 comparecencias na 

Comisaría do Corpo Nacional de Policía, fronte ás 124 do ano 2001, plasman outras 

tantas actuacións en auxilio dos Corpos de Seguridade do Estado en confilctos cidadáns 

con infraccións penais (delictos ou faltas). 

No capítulo de Policía Administrativa, compre resaltar o descenso das medicións 

sonométricas que se corresponden tamén co descenso de reclamacións dos particulares 

por molestias de ruidos. A este descenso das reclamacións corespçónse tamén o 

descenso en denucnias de infraccións por horario de peche, saoamente 281 no ano 2002. 
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Continúase limpando a rúa de vehículos abandoados, 120 turismos e 44 ciclomotores 

depositados; 52 turismos destinados a chatara unha vez completados ós expedientes, 

frente a 35 ciclomotores nas mesmas circunstancias. 

No apartado de obxetos perdidos cabe suliñar a entrega nas nosas dependencias dun 

total de 137 obxetos, cuna aumento de 29 obxetos con respecto ó ano anterior. 

No último capítulo, control do Parque móvil, cabe destacar a reducción do custo por 

kilómetro, que oscila entre 0,32 € da grua municipal e os 0,06 € dos últimos vehículos 

adquiridos por leasing, un aforro importante e unha garantía de servicio. 
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