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CONSELL DE SEGURETAT I CONVIVÈNCIA      

 

Número sessió: 2 
Caràcter: Ordinari 
Data: 21 de juliol de 2021  
Hora: 19.00 
Lloc: Format virtual 
 
Hi assisteixen: 
 

Regidora de Seguretat Pública  Presidenta 

Grup Municipal PSC Vicepresident 

Tècnica de Seguretat Secretària 

Grup Municipal ERC-MES-AM Vocal 

Grup Municipal Junts per Mataró Vocal 

Associació de Defensa Forestal (ADF) Serra de Marina Vocal 

Grup Atletisme Lluïsos Mataró Vocal 

Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de Mataró i Comarca Vocal 

Representant de l’Associació per la cultura i la cohesió social “Mataró Cultural” Vocal 

Representant de l´Associació de Veïns de Cerdanyola Vocal 

Representant Associació de Veïns de Mataró Centre Vocal 

Representant de l’Associació per la cultura i la cohesió social “Mataró Cultural” Vocal 

Representant de l´Associació de Veïns de Cerdanyola Vocal 

Representant Associació de Veïns de Mataró Centre Vocal 
 
També hi assisteixen: 
 

Director de Seguretat i Civisme i Convivència Tècnic 

Cap de Servei de la Policia Local Tècnic 

Inspector en Cap del Cos de Mossos d’Esquadra Tècnic 

Inspector en Cap del Cos de Policia Nacional Tècnic 

Tècnic del Servei d’Estratègia i Governança  Tècnic 

Associació per la promoció del negoci i empresa Mataró (NEM)  Convidat 

Associació de Veïns de Rocafonda-l’Esperança-Ciutat Jardí   Convidat 

Asociación de Locales de Ocio Nocturno de Mataró,  Mataro Nits  Convidat 
 
 S’excusen: 
 

Grup Municipal ECPM-ECG Vocal 

Associació de Veïns Torre Llauder Vocal 

Creu Roja Assamblea Local a Mataró  Vocal 
 
No assisteixen: 
 

 

Grup Municipal de Ciutadans Vocal 

Unió General de Treballadors (U.G.T) Vocal 

Once, Agència Administració de Mataró Vocal 

Ilustre Col.legi d’ Advocats de Mataró Vocal 

Gremi d’ Hostaleria i Turisme de Mataró i Maresme Vocal 
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Ordre del dia: 
 
1.       Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2.       Estat de la seguretat a la ciutat 
3.       Nous canals de comunicació de la Policia Local  
4.       Seguiment de la pandèmia COVID-19 
5.       Torn obert de paraula 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
En el punt 1 de l'ordre del dia s'aprova per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 10 de març de 2021 del 
Consell de Seguretat i Prevenció. 
 
En el punt 2 l'Inspector en Cap del Cos de Mossos d'Esquadra i el Cap del Servei de la Policia Local donen 
compte de l'estat de la seguretat a la ciutat i dels resultats presentats a la Junta Local de Seguretat del dia 20 de 
juliol d'enguany, i que reflecteixen una comparativa del primer semestre de 2019 i el primer semestre de 2021. 
 
Pren la paraula l'Inspector en Cap del Cos de Mossos d'Esquadra qui informa que el percentatge d'infraccions 
penals en el període d'estudi han disminuït l'11,7%. S’ha enregistrat menys fets delictius i més resolució d'aquests, 
sent el nombre de detinguts similar. 
 
Per tipologies, les infraccions penals en general es redueixen. S'observa una correlació entre la disminució dels 
delictes contra les persones, bàsicament lesions, i la limitació de l'oci nocturn. Per contra, augmenten les estafes, 
sobretot de tipus digital i els delictes contra l'ordre públic, sobretot per resistències i desobediències a agents de 
l'autoritat, dinàmica que s'observa arreu del territori del territori de Catalunya. 
 
Els delictes contra el patrimoni es mantenen o disminueixen respecte a anys anteriors. Els robatoris amb força han 
disminuït el 21%. Destaca la disminució del 50,7% en el robatori amb força a domicili.  Fet destacable és la 
disminució del 14,5% en robatori amb força a interior de vehicles, perquè repercuteix directament en la disminució 
de la resta de delictes dins la mateixa tipologia. 
 
Per barris, l'Eixample és el més afectat pels delictes contra el patrimoni, seguit en ordre descendent per Centre, 
Pla d'en Boet, Vista Alegre i Cerdanyola Sud. 
 
Els robatoris amb violència i/o intimidació s'han reduït en un 13,8% respecte del primer semestre del 2019. Per 
barris, l'Eixample i el Pla d'en Boet ocupen les primeres posicions, seguits per Cerdanyola Sud i Centre. Pla d'en 
Boet registra una incidència inferior que en períodes anteriors. Cal destacar que, de totes les detencions 
realitzades, s'han aconseguit 100 ingressos a presó per aquesta tipologia delicte. Aquesta xifra és molt positiva 
perquè aquest tipus de delinqüent té una altíssima reincidència, comptabilitzant fins a quinze detencions en un 
any. Per cossos policials, la PG-ME ha fet el 75% de les detencions i la Policia Local de Mataró, el 25%. 
 
Pren la paraula l'Intendent Major i Cap del Servei de Policia de Mataró per donar compte al Consell de l'evolució 
de la seguretat viaria a la ciutat. 
 
La sinistralitat ha disminuït el 2,5% i, la lesivitat, el 3,2%. S'han registrat 7 accidents greus respecte als 22 
accidents greus del període anterior, la qual cosa suposa una reducció del 68,2%. Malauradament, entre els 
accidents greus, enguany s'ha registrat una víctima mortal. 
 
Tot i aquest descens, la previsió futura és que s'incrementarà arreu del territori. 
 
S’ha produït dos atropellaments més respecte al primer semestre del 2019, el que suposa un  increment del 4,9%. 
La tipologia de vehicles implicats és similar a la de l'any 2019, és a dir, preferentment turismes.  
 
A destacar l’ augment de la sinistralitat ocasionada pels Vehicles de Mobilitat Personal, concretament pels patinets 
elèctrics, que es preveu que continuï creixent en els mesos vinents i posteriorment, disminueixin. 
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Des de principi d'any, en aplicació d'una circular de la Direcció General de Trànsit, s'estan expulsant aquests 
vehicles de la vorera i, a més, una circular del fiscal dels delictes contra la seguretat viaria insta a totes les policies 
locals a fer proves d'alcoholèmia i d'estupefaents als conductors de vehicles de mobilitat personal, d'igual que es 
fan als conductors de turismes. 
 
Els delictes contra la seguretat viària han minvat el 9,5%. Tanmateix, es preveu el creixement d'una nova 
tipologia, tipificada com velocitat penalment punible, que fa referència a la infracció penal per superar en vies 
urbanes el límit de velocitat en 60 km/h o més. Això és la conseqüència de què a gairebé el 90% del territori la 
velocitat màxima ha passat de 50 km/h a 30 km/h. Per aquest motiu, s'ha iniciat una campanya informativa a la 
qual seguirà una campanya sancionadora. 
 
Les denúncies de trànsit, s'ha reduït el 29,3% a causa de dos fets: el primer, que encara no s'ha recuperat el nivell 
de mobilitat registrat abans del confinament, sobretot la mobilitat en vehicle de motor, excepte els vehicles de 
mobilitat personal i les bicicletes. I el segon, més important, que l'esforç en controlar les infraccions contra la salut 
pública, ha ocupat la major part dels efectius de la Policia Local. 
 
Pren la paraula l'Inspector en Cap del Cos de Mossos d'Esquadra Mataró per destacar l'augment del 5% de 
l'activitat policial en el concepte de Policia Administrativa, directament relacionada amb la tasca sancionadora per 
incompliment de la normativa relacionada amb el confinament i restriccions a la mobilitat. Malgrat aquesta pujada, 
les tipologies de seguretat ciutadana estan molt estables i no suposen un increment de la inseguretat respecte 
anys anteriors. 
 
Pren la paraula l'Intendent Major i Cap del Servei de Policia de Mataró. Els incidents i denúncies de convivència i 
civisme, ha augmentat el 50,4%, principalment per l'augment de les molèsties produïdes per persones. Hi ha 
molta reactivitat i crispació de la ciutadania davant de qualsevol fet que l'incomodi, i aquesta correlació s'observa 
també a les denúncies per Ordenança de Civisme, on el 46,8% correspon a denúncies per proferir expressions 
irrespectuoses contra els agents de l'autoritat. 
 
S'ha dotat el servei de nit d'efectius policials per controlar la restricció horària i aturar les festes alternatives que 
irregularment es vulguin celebrar durant la  Festa Major Les Santes. 
 
L'Inspector en Cap del Cos de Mossos d'Esquadra informa que s'han destinat també més efectius de PG-ME fins 
al 15 d'agost, amb la finalitat de controlar que es compleixin les limitacions temporals d'ús de la via pública. Durant 
la festa Major Les Santes es decidirà les actuacions en funció de l'evolució de la festa, que enguany té un format 
atípic per compatibilitzar-la amb les restriccions encara vigents per fer front a la COVID-19. 
 
En resposta a l'interès manifestat per l'ADF Serra Marina a l'anterior reunió del Consell, fa referència 
específicament als delictes contra el medi ambient i les sancions imposades. En els últims sis mesos s'han 
registrat 8 denúncies administratives per aquesta tipologia. No s'han registrat delictes contra el medi ambient. 
 
Als mesos d'abril i maig, es va crear un dispositiu de control de la delinqüència dins els vagons de tren de Renfe. 
Però s'ha detectat que l'actuació de Mossos d'Esquadra a les estacions fa que la delinqüència (sobretot furts i 
robatoris amb intimidació i violència) es desplaci als vagons,  i que es cometin amb certa impunitat, perquè la 
vigilància de Renfe no té la capacitat per aturar-ho sense suport. 
 
Per aquest motiu, s'ha creat el dispositiu per la vigilància dins els vagons de tren, que ha estat format per entre 8 i 
10 efectius cada tarda, de paisà i d'uniforme, entre Badalona i Calella, en els dos sentits de la marxa, amb la 
participació de les Comissaries de Mataró, de Premià de Mar, d'Arenys de Mar i de Badalona i dels especialistes 
de Transports metropolitans de Barcelona. En aquest temps, s'han realitzat 634 identificacions, 12 detencions i 2 
ingressos a presó de delinqüents altament reincidents. 
 
Pren la paraula l'Inspector en Cap de la Policia Nacional de la comissaria de Mataró - Granollers, qui es presenta 
a les entitats i es posa a la seva disposició en tot allò que sigui menester. 
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En la comparativa primer semestre 2019 i primer semestre 2021, la Policia Nacional de la comissaria de Mataró-
Granollers, s'ha mantingut el mateix nivell d'emissió de DNI, malgrat la disminució d'efectius. L'emissió de 
passaports ha disminuït notablement conseqüència de les limitacions a la mobilitat internacional. 
 
Pel que fa a estrangers, s'ha aconseguit un increment de 76,56% en l'emissió de targetes d'estrangeria, i un 
increment del 71,26% en les targetes entregades. La resta de documents, relacionats amb certificats de la Unió 
Europea (residències) targetes d'asil, autoritzacions de retorn, etc., han disminuït a causa de la Covid-19. 
 
Respecte a l'Àrea d'Estrangeria, les actuacions dels dispositius per detectar irregularitats relacionades amb el 
treball i l'explotació laboral han disminuït mentre que nombre de detinguts ha augmentat. En actuacions conjuntes 
en Mossos d'Esquadra i Policia Local s'observa la bona sintonia, sobretot per l'augment de detinguts. 
 
Les propostes d'expulsió incoades s'han incrementat un 3%, però les expulsions executades han disminuït el 2%. 
 
En aquest punt, aclareix que les propostes d'expulsió es fan sempre a persones amb un perfil delinqüencial 
multireincident, sovint amb judicis pendents a diferents jutjats. Són aquestes persones l'objectiu de les detencions, 
amb la finalitat expulsar-los o que compleixin pena al territori nacional. L'ideal seria arribar a un acord per 
l'expulsió qualificada de les persones multireincidents. 
 
Quan a xarxes desarticulades i detinguts per delictes en matèria d'estrangeria, a Mataró ha augmentat, 
principalment, la desarticulació de xarxes que treballen amb el falsejament de documents i les que afavoreixen 
migració clandestina a través de matrimonis blancs. Com a exemple, les Operacions Canvi, Bruna i Retorno-
Hèlios, les tres realitzades en l'àmbit de Catalunya però amb detencions també a la ciutat Mataró. Les tres són 
operacions policials en matèria d'estrangeria que van néixer a Mataró i que van acabar amb la desarticulació 
d'organitzacions criminals. 
 
Les investigacions s'han duplicat, els grups identificats i desarticulats i el nombre de detinguts ha crescut 
exponencialment. El mes de setembre un grup operatiu es destinarà a investigacions de delictes en matèria 
d'estrangeria en col·laboració amb les Policies Locals i els Mossos d'Esquadra. 
 
En el concepte de Policia Judicial, s'observa l’augment de la varietat de delictes, destacant per número la 
pornografia infantil i les estafes telemàtiques.  Les investigacions més destacades en matèria de policia judicial 
realitzades o culminades durant el primer semestre de 2021 han estat relacionades amb delictes contra la 
propietat intel·lectual (Operació Deimos) en l'obtenció i l'ús fraudulent de targetes de crèdit (Operació Verso i 
Operació Prosa), el cultiu de marihuana i la seva distribució (Operació Vikin i Operació Xora) ciberassetjament a 
través de la tècnica de spoofing (Operació Ica Spof) i operacions relacionades amb pornografia infantil. Creix 
també les cerca i captura de persones reclamades per diferents jutjats o cossos policials i els investigats no 
detinguts, la majoria per delictes lleus d'estafa. 
 
Pren la paraula la presidenta del consell i regidora de Seguretat Pública qui celebra la tendència a la baixa dels 
fets delictius de la regió, descens encara més important a la ciutat de Mataró, la desarticulació de xarxes de 
delinqüència i les detencions de delinqüents altament reincidents. 
 
En relació amb el Trànsit, reitera que quan entri en vigor la nova Ordenança de Mobilitat, està prevista una 
campanya d'informació i conscienciació per difondre el recull de novetats en matèria de trànsit, sobretot pel que fa 
a la baixada del límit de velocitat a 30 km i la nova regulació d'ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) 
 
Quan als tradicionals focs d'artifici de les festes de Les Santes, enguany no es permetrà l'accés a la platja per 
evitar concentracions que facilitin transmissió de coronavirus, però es faran en un nou format pensat per gaudir-los 
des del carrer o des de les cases. 
 
Pren la paraula el representant del Grup Municipal PSC, qui valora positivament la tasca policial i els bons 
resultats obtinguts i remarca com les dades contradiuen la percepció d'inseguretat. 
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D'una banda, reflexiona sobre la correlació entre el perfil de delinqüent a Mataró, és a dir, home, jove, d'origen 
marroquí i altament reincident, i la delinqüència organitzada, que s'aprofita de la situació de vulnerabilitat de les 
persones migrades. Celebra la coordinació dels cossos policials i el treball conjunt.  
 
La presidenta del consell i regidora de Seguretat Pública exposa que detenir un sol delinqüent fa que baixi l'índex 
de delictes perquè, com s'ha vist, són altament reincidents. L'Inspector en Cap de CME coincideix amb el discurs 
del representant del Grup Municipal PSC i presidenta del consell i regidora de Seguretat Pública i reitera la 
importància de no estigmatitzar alhora abordar el problema. 
 
El representant de Junts pel Si, exposa que malgrat que les dades ho contradiguin, la percepció d'inseguretat és 
molt alta, sobretot per situacions que abans no es produïen, com ara el robatori de botigues en horari comercial en 
ple centre de Mataró. 
 
La presidenta del consell i regidora de Seguretat Pública explica al Consell la reflexiona sobre l'aplicació de la llei 
en la lluita contra la delinqüència i la dificultat d’aconseguir que el delinqüent ingressi a presó provisional, tot i la 
reiteració delictiva i el nombre de causes pendents acumulades per una mateixa persona. 
 
L'Inspector en Cap del Cos de Mossos d'Esquadra Mataró continua amb la reflexió sobre la presó preventiva i fa 
referència a la jurisprudència comparada. El sistema és poc reactiu i això té un efecte crida. Tanmateix, i en 
contrapartida, l'eficàcia de l'Ajuntament quan el desallotjament de l'ocupació delictiva, ajuda moltíssim a desplaçar 
el problema a altres territoris. D'altra banda, la percepció d'inseguretat podria tenir a veure amb el canvi de 
fesomia del centre de la ciutat que és unificant amb la resta de la ciutat. 
 
La presidenta del consell i regidora de Seguretat Pública explica al Consell que s'està treballant des de les xarxes 
socials per afavorir que la població estigui informada i ajustar la percepció de seguretat a la realitat. 
 
El representant de l’ Associació de Defensa Forestal (ADF) Serra de Marina felicita els cossos policials per la feina 
feta i agraeix especialment a l'Inspector en Cap del Cos de Mossos d'Esquadra Mataró l'aportació de dades sobre 
les infraccions ambientals. Planteja que l'època estival és un període d'alt risc d'incendi forestal, que s'agreuja per 
l'increment de comportaments negligents i males praxis, com ara cremes de restes vegetals, I pregunta si la 
Policia Local preveu incrementar la vigilància en períodes estivals. 
 
L'Intendent Major i Cap del Servei de Policia de Mataró respon que s' ha organitzar un servei específic, que actua 
vestit de paisà, amb la finalitat d'identificar els autors d' aquests comportaments i pal•liar la xacra dels incendis. La 
tipologia de males praxis i negligències és molt diversa i es produeixen durant tota la tarda-nit principalment. Això 
dificulta la detecció i identificació dels autors. Tanmateix, s’ està actuant en la mesura del possible amb les 
dotacions disponibles. 
 
La representant de l’ Associació per la promoció del negoci i empresa Mataró felicita els cossos de seguretat, però 
qüestiona la millora dels resultats, si més no a Mataró Centre, on considera que es produeixen delictes diàriament 
i reitera la de percepció d'inseguretat ciutadana. En tot cas, continua, les dades objectives no estan arribant 
adequadament a la ciutadania.  
 
La presidenta del consell i regidora de Seguretat Pública es remet a l'exposició de les dades objectives, on queda 
palès que la percepció d'inseguretat de la ciutadania no es correspon a la realitat.  
 
La delinqüència zero no ha existit mai, i és un objectiu realista de cara al futur. Tanmateix, l'interès que suscita les 
dades sobre l'actuació policial als mitjans de comunicació és molt inferior al que suscita els fets delictius. Aquesta 
actitud afavoreix la percepció d'inseguretat i dóna altaveu a estudis, sovint realitzats per les companyies 
asseguradores i sense cap fiabilitat, que conclouen falsament que el robatori al centre de la ciutat és molt elevat. 
Les dades posen de manifest que no és al centre de la ciutat on hi ha més robatoris i l'alt nivell d'eficàcia i 
professionalitat dels cossos de seguretat.  
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L'Intendent Major i Cap del Servei de Policia de Mataró exposa que, per ajustar la percepció de seguretat a les 
dades objectives, s'ha endegat una campanya per tractar directament amb el ciutadà. Una dinàmica exportable 
per treballar la percepció de la seguretat i ajustar-la a la realitat és la tasca de la unitat destinada a les ocupacions 
i la tranquil·litat que genera el tracte directe amb el ciutadà. 
 
En el mateix sentit, la presidenta del consell i regidora de Seguretat Pública demana la col·laboració dels 
representants de les entitats per fer difusió d'informació fidedigna. 
 
Pren la paraula Representant de l'Associació per la cultura i la cohesió social "Mataró Cultural" qui considera que 
la percepció de seguretat milloraria si es plantegessin serveis de policia que patrullessin a peu pel centre de la 
ciutat o s'incorporés un agent a la vigilància de l'edifici noble de l'Ajuntament. Recorda el temps que agents 
municipals i mossos d'esquadra patrullaven junts a peu pel centre i opina que generava percepció de seguretat. 
Fa esment dels talls de carrers a la ciutat i la percepció d'incompetència pel que fa a gestió municipal. Acaba la 
seva intervenció exposant que la ciutadania no està conscienciejada que el centre de Mataró és de prioritat per als 
vianants i demanant  dotació policial per fer vigilància. 
 
La presidenta del consell i regidora de Seguretat Pública explica que està pendent una reunió per la renovació del 
conveni amb la resta de cossos de seguretat, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra i que es faran diverses 
propostes per fomentar la percepció de seguretat. 
 
El representant de l'Associació de Veïns de Rocafonda-l'Esperança-Ciutat Jardí reflexiona sobre la normalització 
de la delinqüència als barris de Mataró, i com genera estigmatització. Cal entendre que la ciutat és una sola i que 
les dades objectives no justifiquen la percepció d'inseguretat. Informa l'Intendent Major i Cap del Servei de Policia 
de Mataró de la detecció d'un punt de la ciutat on hi ha sospita de consum i venda de drogues. La presidenta del 
consell i regidora de Seguretat Pública agraeix la informació i reitera que la concepció integral de la ciutat. La 
segmentació de dades per barris només es fa per disposar de dades específiques i fer comparatives. 
 
El representant del Grup Municipal Junts per Mataró pren la paraula i manifesta que també concep la ciutat de 
forma integral, únicament feia referència a la gosadia de robar al centre de Mataró en horari comercial. Quant a la 
difusió de la informació, opina que es fa més difusió dels fets delictius que dels bons resultats, però també 
considera que el tancament de la Comissaria de la Policia Local a la nit del passat mes de desembre, la falta 
d'efectius, la falta de comandaments a la nit i tot un reguitzell de qüestions que es van publicar en relació amb la 
policia local afavoreix la percepció d'inseguretat. Assenyala la urgència d'una bona campanya informativa per 
posar-hi remei en el possible. 
 
La presidenta del consell i regidora de Seguretat Pública aclareix que els fets de desembre van ser acció 
concertada d'agents de policia de diversos municipis, que ha dificultat la gestió de la dotació de personal en el torn 
de nit quan els que hi estaven assignats, van faltar al seu lloc de treball. Actualment, s'està treballant per trobar 
una solució aquest conflicte. 
 
L'Intendent Major i Cap del Servei de Policia de Mataró afegeix que en realitat s'han barrejat dos conflictes: un 
conflicte laboral, que és pertinent tractar amb els sindicats, i un conflicte pel model policial, que no correspon 
tractar amb els sindicats perquè la seva definició correspon a l'equip de Govern. 
 
El representant del Grup Municipal Junts per Mataró proposa que s'expliqui aquesta realitat amb la mateixa 
claredat a la ciutadania, perquè la falta d'informació i la imatge del cos va quedar molt malmesa. 
 
La presidenta del consell i regidora de Seguretat Pública admet que a vegades cal exposar els fets amb màxima 
claredat, però es va prioritzar la prudència per salvaguardar la imatge del cos de Policia Local  així com  la de la 
majoria d’agents del cos;  magnífics professionals, amb vocació de servei i sentit del deure. 
 
Per finalitzar el punt 2 de l'ordre del dia, fa esment a l'increment exponencial de les molèsties produïdes per 
persones, principalment provocades pel nombre més gran d'hores de convivència veïnal i pel consum d'alcohol a 
la via publica, ambdues directament atribuïbles al confinament, els tocs de queda i les restriccions a la mobilitat. 
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El representant de l'Asociación de Locales de Ocio Nocturno de Mataró, Mataró Nits, agraeix la bona tasca policial 
i exposa que les molèsties veïnals van en augment respecte de l'any 2019 perquè hi ha persones a qui no només 
molesta l'oci nocturn, sinó a qui molesta tot.  La presidenta del Consell i regidora de Seguretat Pública, confima 
que la tolerància ha disminuït. La principal causa de molèsties són entre veïns, Tanmateix, les queixes per 
molèsties derivades de l'activitat d'oci nocturn es produeixen per diferents causes, i també fora dels locals, on 
l'aglomeració de persones atreu els robatoris i on és difícil de controlar el civisme. 
 
L'Inspector en Cap del Cos de Mossos d'Esquadra assenyala que està demostrat que els caps de setmana les 
baralles es produeixen a les zones d'oci nocturn i, en estar tancats i no haver-hi gent no hi ha baralles. On 
s'aplega molta gent és més fàcil que es produeixin delictes i faltes de civisme, com ara els robatoris a nois que 
surten de les sales de ball i caminen sols. 
 
El representant del Gremi de Constructors i Promotors d'Obres de Mataró i Comarca pren la paraula i explica que 
al carrer Pirineu 17, on tenen els despatxos el gremi a Mataró, hi ha matalassos abandonats i altres articles que 
caldria netejar. La Tècnica de Seguretat i secretaria del consell li trucarà per parlar amb calma del problema i 
gestionar una resposta. En aquest punt, proposa excusar els Caps de Policia Local, Mossos d'Esquadra i Cos 
Nacional de Policia perquè puguin abandonar la reunió alhora que els agraeix la seva participació. 
 
Quant al punt 3 de l'ordre del dia, relatiu als nous canals de comunicació de la Policia Local la presidenta del 
consell i regidora de Seguretat Pública comunica que s'han obert dos nous canals a les xarxes socials, un a 
Twitter i l'altre a Facebook, amb la intenció de fer difusió de la tasca policial a la ciutat . 
 
El representant d'ADF Serra de Marina felicita la Policia Local per fer ús les xarxes socials i comparteix 
l'experiència de l'ADF Serra de Marina amb les xarxes socials per arribar a la ciutadania. 
 
El representant de l'Associació de Veïns de Cerdanyola pren la paraula i pregunta si les xarxes socials de la 
Policia Local són únicament informatives o també es poden fer servir per denunciar. 
 
La presidenta del consell i regidora de Seguretat Pública especifica que les xarxes socials són un canal informatiu 
i no són aptes com canals d'emergència, que ja existeixen, com ara el 112 (policia local i Mossos). Seria difícil 
gestionar la denúncia a través de Facebook i Twitter, d'una banda, perquè caldria estar constantment atents a les 
entrades i d'altra, perquè a través d'aquest canal no es pot garantir la protecció de dades del denunciant. 
 
En el punt 4 de l'ordre del dia, seguiment de la pandèmia COVID-19, pren la paraula el director de Seguretat, 
Civisme i Convivència qui informa de l'evolució de la pandèmia des de l'última reunió del Consell de Seguretat, el 
mes de març. Excepte durant la segona onada, a  mitjans de l’ any 2020, els indicadors de la resta d'onades (la 
tercera, al voltant de Nadal; la quarta, al voltant de Setmana Santa i la cinquena,  a l'Estiu) han estat sempre per 
sota dels indicadors generals de Catalunya, ni que sigui lleugerament. 
 
El mínim de la pandèmia es va assolir el mes de juny i principis de juliol. A mitjans de juliol es va disparar a tot el 
territori català, també a Mataró. A finals de juliol s’enregistra una estabilització. Les mesures que s'han pres han 
estat la màxima prudència i amb aquesta actitud s'ha contingut la pandèmia. 
 
 
La previsió és que en acabar la vacunació dels grups d´edat pendents, dels 16 als 45 anys, la pandèmia estigui 
controlada, tret de les mutacions que es puguin produir. Si no es produeixen mutacions,  la cinquena onada podria 
ser l'última.  Al mes de juliol Mataró registra el 55% de la població amb pauta completa de vacunació. 
 
 
Torn obert de paraula 
 
El representant del Grup Municipal Junts per Mataró demana la revisió de les boques d'incendis perquè ha rebut 
avís que una d'elles no funcionava quan es va actuar per extingir l'incendi que es va produir a Argentona i que va 
arribar gairebé a Mataró. 
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El representant de l'ADF Serra de Marina informa que l'Agrupació de Defensa Forestal revisa periòdicament les 
boques d'incendis a la zona forestal i periurbana de Mataró i quan detecta alguna avaria passa la incidència de 
forma immediata a Aigües de Mataró, qui s'encarrega del manteniment. 
 
Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21: 15 h 
 
 
Presidenta    Secretària 
Anna Villarreal Pascual   Eva Cristina Caparrós Wanderley  
 
 
 
Mataró, 21 de juliol de 2021 
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