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CONSELL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ       

 

Número sessió: 10 

Caràcter: Extrardinari 

Data: 12 de febrer de 2019  

Hora: 18.00 

Lloc: Edifici de Via Pública 

 

Hi assisteixen 

 

Regidor de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern President 

Grup Municipal CiU Vicepresident 

Tècnica de Seguretat Secretària accidental 

Director de Seguretat Tècnic 

Servei de Policia Local Tècnic 

Cos Mossos d’Esquadra Tècnic 

Grup Municipal ERC-MES-AM Vocal 

Grup Municipal CUP Vocal 

Grup Municipal VoleMataró Vocal 

Creu Roja de Mataró Vocal 

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 de la Passió Infantil de Mataró  

Representant de l’Associació Centro Cultural Recreativo Casal del 

Barrio de Cerdanyola 

 

Representant del CT de Rocafonda – El Palau Escorxador  

Representant del CT Pla d’en Boet - Peramàs  

Representant de l’AV Peramàs-Esmandies  

Representant de l’AV Cerdanyola  

Representant de l’AV Mataró Centre  

Representant de l’AV del Pati de Can Marchal-Eixample  

Representant de l’AV Pla d’en Boet – El Rengle  

Representant del Consell de Ciutat i del Consell de Benestar Social  

Grup Municipal PPC  

Grup Municipal VoleMataró  

 

S’excusen 

 

Coordinador Àrea Gestió de l’Espai Públic Tècnic 

Grup Municipal PSC Vocal 

Grup Municipal PPC Vocal 

Grup Municipal PxC Vocal 

Grup Municipal ICV-EUIA Vocal 

Grup Municipal C’s Vocal 

Unió de Botiguers Vocal 

ONCE Vocal 

Col·legi d’Advocats de Mataró Vocal 

Gremi d’Hosteleria i turisme de Mataró i Maresme Vocal 

UGT Vocal 

AV El Palau  
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Ordre del dia 

 

1. Estat de la seguretat a la ciutat i línies d’actuació 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Estat de la seguretat a la ciutat i línies d’actuació 

 

El regidor-president del Consell inicia la sessió explicant que aquesta sessió extraordinària del Consell 

de Seguretat i Prevenció ha estat motivada per:   

 

- L’augment de la inseguretat, tant a Mataró com a la comarca i al país en general, que provoca 

una alarma en la població. 

 

- L’aprovació de la Declaració Institucional del 25 de gener, per la millora de la seguretat 

ciutadana, que va tenir el vot favorable de tots els partits polítics menys el de la CUP i PxC. 

 

- Per exposar les dades de l’última sessió de la Junta Local de Seguretat i per exposar la Memòria 

del 2018 de la Policia Local de Mataró. 

 

El regidor-president dóna la paraula al sots cap de la ABP de Mataró per explicar les dades de l’última 

sessió de la Junta Local de Seguretat, celebrada el 30 de gener, indicant que les dades fan referència al 

període de l’any del 2018 respecte a l’any 2017. 

 

- Respecte a les dades de les Infraccions Penals, destaca que hi ha hagut un augment dels Fets 

d’un 9,5%. Que tant les Resolucions (identificacions i retenció d’objectes) com les Detencions 

s’han mantingut igual, ja que la diferència ha estat d’un -1%. L’evolució durant tot l’any 

d’aquestes Infraccions Penals ha estat molt similar a la de l’any anterior, on el repunt de l’estiu 

correspon al període entorn a Santes. 

- Respecte a les Tipologies penals, destaca que hi ha hagut un augment del quasi el 12% en 

Delictes contra el Patrimoni i un 3,6% en Delictes contra les Persones. Per concentrar-se en els 

Delictes contra el Patrimoni, destaca que els Furts representen el 40% d’aquest tipus de 

delictes. Que també hi ha hagut un augment a tot el territori de les Estafes, explicant que una de 

les causes d’aquest fet pot ser la facilitat que hi ha per fer compres per internet. 

- Respecte als Robatoris amb força, destaca que en els casos dels robatoris a l’interior de 

vehicles, és de difícil solució, ja que si no s’agafa al moment a la persona que està cometent el 

delicte, és més complicat. També destaca que les persones que actuen ho fan en més d’un 

vehicle a la vegada, ja que d’aquesta manera obtindran un rèdit més elevat. Dels robatoris als 

domicilis, destaca que aquest tipus de robatoris afecten sobretot als pisos, que és important 

detectar-los abans d’entrar al pis i que han observat que hi ha grup de Mataró que cometen els 

robatoris i grups de fora que venen per 2 o 3 dies i després ja no tornen. Dels robatoris als 

establiments, destaca que en el 2018 hi va haver 20 detencions més que en el 2017 i que dos 

grups de Mataró van entrar a presó. També especifica que els robatoris que estan qualificats 

com a Resta són els que es produeixen en trasters, clubs esportius, etc. 

- Respecte a les dades dels Robatoris amb violència i/o intimidació, destaca que aquest tipus de 

robatoris en l’espai públic han disminuït un 19,7%,  també destaca que hi ha hagut un augment 

dels robatoris amb estrebada d’un 25,7% i que destaquen les estrebades per cadenes d’or i, 

finalment els robatoris catalogats com a resta, que també han augmentat, són conflictes que 

estan relacionats amb les drogues. 

- Respecte a les dades de les Detencions, informa que majoritàriament les detencions practicades 

són per Delictes contra el patrimoni; que del total de les detencions el 16% les ha practicat la 
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Policia Local de Mataró; que el 88% de les detencions són homes i que la dada de la 

nacionalitat, els detinguts de nacionalitat espanyola ha baixat un 10% respecte al 2017. 

- Respecte a les dades de les Infraccions administratives, la dada de les denúncies per la Llei 

4/2015 són les denúncies per drogues i armes a la via pública. També comenta que l’evolució 

d’aquestes infraccions administratives no és constant en el temps, però sí que ho és la mitjana. 

- Respecte a les dades de les Tipologies dels incidents, destaca que són dades de la PG-ME, que 

quantifiquen aquestes dades amb les trucades que es fan al 112 o per queixes directament a la 

mateixa comissaria. Respecte a l’evolució d’aquestes dades, fa referència en què en el 2018 

aquests incidents han augmentat respecte al 2017, però que l’evolució durant l’any és similar 

d’un any amb l’altre, destacant el repunt que es produeix en els mesos de juny i juliol. 

- Finalment comenta els dispositius que s’han posat en marxar així com les activitats que s’han 

realitzat. Explica alguns dels dispositius realitzats com per exemple en temporada d’estiu, 

consells de seguretat a cases i platges i guinguetes; en època de Nadal, que van mantenir 

contacte amb el món empresarial i comercial, etc. Respecte a les activitats realitzades, s’ha anat 

a diferents centres educatius per explicar als joves els riscos de les xarxes socials, l’ús 

d’internet, el primer contacte amb el món adult, la llei LSC, etc. 

 

El regidor-president del Consell, confirma la percepció que té la gent respecte a l’augment de la 

inseguretat a la ciutat, sobretot pels incidents greus que s’han produït al barri Rocafonda, a la vegada 

que també indica que aquesta percepció podria ser superior, ja que alguns fets no s’han denunciat. 

Destaca la importància de què tothom denunciï. 

També informa, que hi ha un acord dels grups municipals per cobrir les places vacants dels agents 

jubilats i per abordar la inseguretat que tenen les persones amb més risc de vulneració social. 

 

Es dóna la paraula a l’Intendent Major en cap de la Policia Local de Mataró, que confirma que les dades 

que s’han presentat són força negatives. També explica diferents mesures que es podrien implantar a 

Mataró, com per exemple: 

- Augmentar la plantilla del Cos dels Mossos d’Esquadra (ja que donen cobertura a 8 municipis) 

- En el barri de Rocafonda, Escorxador, Palau i Cerdanyola, es podria deixar-hi sempre les 

unitats 

- Col·laboració de la Policia Local amb la seguretat ciutadana – el 42% dels serveis són efectuats 

per la Policia Local de Mataró 

- Millor redistribució dels recursos per poder posar més agents al carrer 

- Pla de vídeo vigilància per tota la ciutat, que s’iniciaria pel Parc de Rocafonda 

- Seguiment de les víctimes amb més risc de vulnerabilitat 

- Inspecciones administratives a diferents establiments, bars 

- Jubilació anticipada dels agents – a partir del 2 de gener de 2019 és al 59 anys 

 

El regidor-president del Consell informa que s’està estudiant la possibilitat d’instal·lar càmeres de 

vídeo vigilància i que hi ha un estudi més avançat per instal·lar-les en la zona d’oci nocturn de la ciutat. 

 

En el torn de preguntes es plantegen les següents qüestions: 

 

1. El representant de l’AV de Cerdanyola planteja la possibilitat de disposar de les dades que s’han 

exposat, però segmentades per barris, així com planteja la possibilitat de mesurar l’eficàcia policial 

en relació a les dades anterior. 

 

El regidor-president del Consell explica de què Mataró no té districtes, per la qual cosa l’estudi 

s’hauria de segmentar carrer per carrer i, ara mateix, no es planteja aquesta segmentació. Respecte a 

la pregunta de mesurar l’eficàcia comenta que a data d’avui és molt complicat, ja que si es posen 

més controls això implicarà que hi hagi més detencions i a la inversa, menys controls portarà a 

menys detencions. Informa que actualment hi ha una mitjana de dues detencions per dia entre el cos 

dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local. També informa que el dret penal actualment és més 

restringit, que en casos no es pot fer la detenció, però si es fa la imputació. 
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2. La representant de l’AV del Pla d’en Boet – El Rengle manifesta que no veu cap agent de la Policia 

Local per la zona del barri del Pla d’en Boet i pregunta que si a conseqüència de posar més 

vigilància al barri de Rocafonda, els altres barris veuran reduïts el nombre d’efectius. 

 

El regidor-president del Consell explica que el què ha succeït és un repunt puntual de violència, 

informant que no es treuen serveis d’un barri per posar-los en un altre. Que els agents surten de la 

Unitat de Convivència i Civisme. Que aquestes mesures són puntuals. 

 

3. El representant del grup municipal Volemataró expressa la seva queixa de perquè no s’envia la 

informació dels temes a tractar a l’ordre del dia. També expressa la voluntat en què, l’Ajuntament 

per donar confiança a la població i aclarir certs assumptes que han succeït (per exemple el tiroteig i 

violació), s’hauria de conèixer en profunditat el què ha passat. 

 

El regidor-president del Consell explica que precisament no es comuniquen les dades dels fets que 

han succeït per tal de no crear una situació d’alarma entre la població, no s’està ocultant la 

informació, s’està investigant. L’Ajuntament no és el titular de la informació, motiu pel qual no 

s’informa. L’Ajuntament només informa als grups municipals de les dades oficials de què disposa. 

El titular és Mossos d’Esquadra. Les dades se sabran quan toqui. S’ha de donar tranquil·litat a la 

població i que s’està treballant. 

 

4. El representant del Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de Mataró i Comarca pregunta si 

s’han tornat a plantejar tenir una altra vegada la figura del “sereno”. 

 

El regidor-president del Consell explica que la figura del “sereno” va deixar d’existir l’any 1986, ja 

que actualment tots són un cos únic. Igualment exposa que els costos no són els mateixos. 

Actualment el cost per formar un agent són: 9 mesos de formació per després formar part de l’equip. 

 

5. El representant de l’Associació Centro Cultural Recreativo Casal del Barrio de Cerdanyola pregunta 

si en els bars també es poden instal·lar càmeres com en les botigues. 

 

El regidor-president del Consell explica que les lleis sobre la vigilància en l’espai públic són molt 

restrictives i el bar és considerat com un lloc públic. Per instal·lar-ne en el Parc de Rocafonda, es 

necessita una autorització. 

 

6. La representant de l’AV del Pla d’en Boet – El Rengle expressa que falten recursos i que s’hauria de 

fer una inversió en matèria de seguretat. Que s’ha de conscienciar més en la prevenció, que la 

instal·lació de les càmeres no és la solució, que posar un agent de policia sol tampoc és la solució. 

 

L’Intendent Major en cap de la Policia Local informa que en tot això hi influeix moltes 

circumstàncies, que no s’abandona un barri per reforçar-ne un altre. Que està d’acord en el fet que 

falten recursos. Que arran dels atemptats de París, estem en situació d’alerta de nivell 4 sobre 5, el 

que comporta que les patrulles hagin de ser de 2 agents, per la qual cosa per cobrir el mateix servei 

es necessita el doble de recursos. 

 

7. En representació del grup municipal Volemataró, pregunten quants efectius té el cos dels Mossos 

d’Esquadra. Respecte a la plantilla de la Policia Local, hi ha 135 efectius d’una plantilla orgànica de 

176. Com es supleixen les baixes? 

 

L’Intendent Major en cap de la Policia Local informa que actualment hi ha 3 policies a l’acadèmia 

fent el curs bàsic. Dels 176 de plantilla, 3 estan a l’escola, 3 estant en pràctiques, 6 o 7 estan en 

altres municipis en Comissió de Serveis i hi ha 11 vacants (4 d’estiu i 7 per jubilació). També 

informa que en data 1 de febrer ha sortit l’oferta pública i la previsió és que al setembre puguin estar 

fent el curs bàsic i cap al juny / juliol del 2020 puguin estar patrullant. També hi ha previst cobrir 

vacants per mobilitat, ja que la llei ho permet. Respecte a les baixes i vacances dels agents, la Policia 

Local ho cobreix amb les flexibilitats i els Mossos d’Esquadra amb hores extres. 
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El sots cap de la ABP de Mataró informa que està previst una promoció de 550 places a repartir 

entre les 9 regions territorials. 

 

8. El representant del Grup Atletisme Lluïsos Mataró planteja una pregunta sobre els “Drons” i la seva 

possible utilització per part de la Policia Local. 

 

El regidor-president del Consell comenta que en l’última celebració del Dia de la Policia Local de 

Mataró es va fer una exhibició de “Drons”, que és un tema que està en estudi, però que no es pot dir 

si en un futur s’utilitzaran o no, és prioritari tenir una plantilla completa, per tant, primer s’han de 

cobrir les vacants per després poder organitzar el servei.  

El mateix passa amb el tema de tenir patrulla canina, són temes que s’han de treballar. 

 

9. El representant del grup municipal Volemataró pregunta si no es pot ampliar la plantilla d’agents 

així com pregunta si es pot tenir informació de la reunió que va mantenir l’Alcalde amb el Conseller 

d’Interior, Sr. Miquel Buch. 

 

El regidor-president del Consell en resposta a la primera pregunta comenta que no es pot ampliar la 

plantilla, si no el que es fa és cobrir les vacants existents. Recorda que en el 2010 es van congelar les 

plantilles. També informa que amb la Llei de Pressupostos de l’any 2018 es poden ampliar fins a un 

15% les vacants existents. Informa també que s’han aprovat les Bases generals reguladores dels 

processos selectius, que hi ha incloses les de la Policia Local. 

Respecte a la segona pregunta, comenta que l’Alcalde li va reclamar al Conseller Buch més efectius 

dels Mossos d’Esquadra. 

 

10. El representant de l’AV de Cerdanyola exposa que en el Pla de Seguretat Local de Mataró hi ha 

contemplat la creació d’una aplicació, “Mataró Segura”. També considera que hi ha alguns mitjans 

que estan obsolets, com per exemple les comunicacions. 

 

Respecte a la segona consideració, l’Intendent Major en cap de la Policia Local informa que la Sala 

de Comunicacions és nova, fa un any es va aplicar un nou sistema, s’han comprat 8 vehicles nous, 

també hi haurà nous uniformes per als agents (totes les Policies Locals aniran amb el mateix 

uniforme), està estudiant la renovació de les motos, etc. 

 

Respecte a la primera qüestió, el regidor-president del Consell explica que aquesta aplicació seria 

molt semblant a l’aplicació existent “Mataró Neta”, però que s’està donant prioritat al servei 112. 

També informa que està a punt d’entrar en funcionament la nova pàgina web municipal que 

substituirà el telegram i el Whatsapp. Per tant, amb això, s’hauria de valorar el tema de l’aplicació 

“Mataró Segura” 

 

11. El representant del CT de Rocafonda – El Palau Escorxador manifesta que als ciutadans els hi  

agradaria tenir una policia de proximitat. 

 

En aquest sentit l’Intendent Major en cap de la Policia Local informa que és un model en el qual hi 

creu, però a la vegada falten recursos perquè pugui ser viable, actualment no és possible perquè el 

territori és molt gran.  

 

El regidor-president del Consell puntualitza que en la reunió que va mantenir l’Alcalde amb el 

Conseller Buch, es va sol·licitar modificar el conveni entre Ajuntament i Generalitat. Es necessiten 

més recursos perquè els Mossos d’Esquadra puguin cobrir part del servei que presta la Policia Local. 

 

12. El representant del grup municipal Volemataró exposa la necessitat de prendre mesures per evitar 

certs incidents que passen al barri del Pla d’en Boet (com per exemple, que hi ha molts vidres 

trencats). 

 

El regidor-president del Consell afirma que hi ha mesures que s’han de posar en pràctica. 
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13. La representant de l’AV del Pla d’en Boet – El Rengle pregunta que perquè no hi ha més efectius 

per policia de barri. 

 

El regidor-president del Consell, recorda que des del 2010 no es poden cobrir totes les vacants, això 

està influenciat per la Llei de Pressupostos i per una llei de substitució (Llei dels Mossos 

d’Esquadra), en la que influeix per exemple les diferències salarials que hi ha entre el cos dels 

Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil. Per poder cobrir les vacants de Mossos d’Esquadra, arran 

d’aquesta llei, és un tema que s’ha de pactar amb l’Estat. 

 

 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 19.40 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

President Secretària accidental 

Juan Carlos Jerez Anna Cot  

 

 

Mataró, 12 de febrer de 2019 

 


