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ACTA  DEL CONSELL TERRITORIAL EXTRAORDINARI DE CERDANYOLA  

Número sessió: 46 

Caràcter: Extraordinari 

Data: 5 de juny de 2020 

Hora: 17.30 hores 

Lloc: Telemàtic 

 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

As. Murciana Virgen de las Maravillas (Domingo de la Ossa) Vocal 

Ciutadana a títol individual (Cecília Roncero Nieto) Vocal 

As. per la Cultura i la Cohesió Social Mataró Cultural (Dionís 

Fernández) 

Vocal 

Ciutadana a títol individual (Raquel  Fernàndez) Vocal 

Ciutadà a títol individual (Salvador Herraiz Moya) Vocal 

Salesians Sant Jordi (Ramon Bosch) Vocal 

AEE Camí del Cros (Sergi Luque) Vocal 

AAVV de Cerdanyola (Javier Sánchez del Campo) Vocal 

Col·lectiu de teatre EPMA  (Antoni Giménez) Vocal 

Grup Municipal PSC (José Antonio Ricis) Vocal 

Grup Municipal En Comu Podem (Antonio Ruiz) Vocal 

As. Radio la Voz de Cerdanyola (D.LL.) Vocal 

As. Cultural de Cerdanyola (Pedro Barroso) Vocal 

AMPA Escola Camí del Cros (Mercedes Peña) Vocal 

Maria Beatriz Delgado Castro Presidenta 

Àngels Castillo Campos Secretària  

 

També assisteixen: 

David Bote Paz Alcalde de Mataró  

Ana Villarreal Pascual Regidora delegada de Seguretat Pública  

Juan Manuel Garcia Moyano  Sotsinspector Policia Local  

Carlos Garcia Oquillas Cap d’Àrea  

Mavi Fernández Veïna del barri  
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Excusen la seva assistència:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Hermandad Divina Pastora (Paqui Verde) Vocal 

Ciutadà a títol individual (D.T.M.) Vocal 

Ciutadà escollit per la presidència (Juan de Maya) Vocal 

Ciutadà a títol individual (Raúl Yeste) Vocal 

Grup Municipal C’s  (Emilio Fonseca Borreguero) Vocal 

Grup Municipal ERC (Eusebi Vidiella) Vocal 

Ass. C. Recreatiu Casal del Barrio Vocal 

 

No assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

As. d’Artistes Fusionarte  Vocal 

Unió de Botiguers (Joaquim Mons) Vocal 

Ass. de Ciutadans Guineans i Amics del Maresme Vocal 

Grup Municipal Junts x Mataró  Vocal 

Parròquia M. Auxiliadora  Vocal 

Casa de Andalucía  Vocal 

Associació Gent Gran Cerdanyola (Juan Flores Crespo) Vocal 

 

Ordre del dia: 

1.       Accions de l'àmbit de Seguretat, Civisme i Convivència 

   

Desenvolupament del consell: 

Comença la sessió en format virtual (mitjançant la plataforma Zoom).  

La secretària explica que és la primera vegada que es realitza un Consell Territorial de forma 

telemàtica a causa del confinament pel Covid-19. Informa que en ser un consell extraordinari no 

hi ha aprovació de l’acta anterior, únicament hi ha un punt a tractar a l’ordre del dia. Per la 

importància d’aquest punt referit a l’àmbit de la seguretat, civisme i convivència  assisteixen de 

forma extraordinària el senyor alcalde David Bote Paz, la regidora delegada de Seguretat Pública 

senyora Ana Villarreal, el Sotsinspector Juan Manuel Garcia Moyano i el cap d’àrea Carlos 

Garcia Oquillas. 

Explica el funcionament de la plataforma per tal que tothom pugui demanar la paraula i poder 

accedir a la plataforma virtual, finalment dóna la paraula a la presidenta del Consell, senyora 

M.Beatriz Delgado. 
 

Accions de l'àmbit de Seguretat, Civisme i Convivència 

La Presidenta del Consell obre la sessió desitjant que tothom estigui be de salut incloent els 
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familiars. Agraeix l’assistència i dóna la paraula a l’Alcalde de la ciutat David Bote Paz. 

L’Alcalde diu que és la primera vegada de moltes coses en molts aspectes. Agraeix que es pugui 

celebrar el Consell Territorial i compartir inquietuds, neguits, dificultats, etc. Portem alguns 

mesos d’aquesta  pandèmia, això ha generat molts canvis, hi ha persones que no han sobreviscut 

aquesta etapa, hi ha afectades moltes famílies del barri de Cerdanyola, l’Ajuntament ha seguit de 

molt a prop els problemes.  

També estem vivint aquestes últimes setmanes un repunt del tema seguretat i per això hem 

volgut compartir aquest consell monogràfic amb vosaltres. 

A principis d’anys ja varem avisar que havia un canvi de tendència, dels índex de seguretat i que 

coincidia amb l`anunci per part de la Generalitat d’un pla de xoc de l’ajuntament de Barcelona. 

Enmig d’aquesta batalla i la pandèmia hem hagut de readaptar el servei, amb treball intens. Quan 

comença el procés de desescalada comença també aquesta inseguretat ciutadana. Us volem 

informar del que estem fent. Hem organitzat la policia local per tal d’adaptarnos a les 

necessitats, estem focalitzats en el tema, hem recuperat converses amb totes les institucions 

competents. Mataró necessitava també un pla de xoc. Els delinqüents desperten també amb la 

desescalada i crea aquest nou ambient, situació greu, complicada. Us volem escoltar i saber els 

vostres neguits. Hem anat marcant noves accions per tenir mesures adequades per part de la 

policia local, mossos, etc. Hem conversat amb el jutjat, amb el Departament d’Interior de 

Catalunya, parlat amb la policia nacional, amb el departament d’Afers Socials i Família  de 

Catalunya. La setmana que ve tindrem un reforç de policia local que ara us explicarà la regidora. 

Hi ha elements que requereixen d’una actuació superior. L’ajuntament està en marxa, està al cas 

de la situació però també necessitem actuacions de la Generalitat de Catalunya, de lleis diferents 

per facilitar la tasca de la policia. Gràcies a les visites als jutjats hem pogut fer alguns 

desallotjaments  específics. Aquesta és la situació. A part de reforçar la policia hem demanat 

ajuda a altres institucions. Hem demanat ajuda per exposar les nostres necessitats al President 

Torra, al Ministeri de l’Interior i al Fiscal General de l’Estat. A totes tres institucions hem enviat 

una carta. Demano a la secretària que us faci arribar una còpia a cadascú de vosaltres 

Però avui es tracta de poder debatre, informar...... 

 

La regidora Villarreal pren la paraula. Informa que a la reunió mantinguda amb la Junta Local de 

Seguretat en la qual es demanava un Pla de Xoc també es va demanar més efectius de mossos i 

policia local de forma permanent. 

A partir de dilluns entrem en fase 2 i tornarem a tenir els mateixos efectius que abans del Covid 

ja que per motius sanitaris es van haver de reduir. També es procurarà tenir més efectius el cap 

de setmana. Es tindrà molt present temes d’ocupació i de subministraments per derivar en casos 

d’irregularitats. El cas de Via Europa es va resoldre gràcies a la mediació de la policia local.  El 

cas del bloc ocupat al carrer Jaume I s’està portant des del departament d’Habitatge. Potser no 

serà immediat trobar solucions però estem a sobra perquè és un tema complex. 

 

Torn d’intervencions: 

 

Demana la paraula la senyora Mercè Peña. Diu que en el 2019 es va fer un monogràfic de 

seguretat en el CT de Cerdanyola on es deia que s’ampliaria el nombre d’agents policials i es 

posaria policia de barri a causa dels augment dels casos delictius. Pregunta si aquest reforç de la 

setmana vinent es el que varem dir en el 2019. 

La regidora diu que l’any passat ja es van incorporar 8 agents, i a partir de l’agost s’incorporen 

11 policies més. Per part dels consellers sens ha dit que ens derivaran efectius. 

Javier Sanchez del Campo: Planteja poder tenir estadístiques del numero de delictes comesos 

aquest any. Sabem que al gener va haver un brot de delinqüència. Ens agradaria tenir un perfil 
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del delinqüent, és a dir, quin tipus de persones delinqueixen. I en aquests sentit ho relaciono amb 

els menas. L’Ajuntament controla els menas?. Sempre s’ha dit que el nombre de policies és 

insuficient, però hi ha una cosa que es diu eficàcia policial, organització. Els agents cívics són 

importants, caldria invertir en aquesta figura com a mesura preventiva, ja que el grau 

d’incivisme contribueix a la inseguretat. Segons L’Alcalde ens han vingut delinqüents de 

Barcelona, però crec que hi ha altres factors com la pobresa, la desigualtat, etc. que 

contribueixen a aquest clima d’inseguretat. El pla de Xoc no crec que calgui esperar a que el 

redacti la Generalitat, podríem fer-ho nosaltres que coneixem be la situació. 

L’Alcalde diu que si nosaltres fem el Pla de Xoc demanaria 200 efectius policials i mil mossos, 

és a dir que podria dimensionar molt diferent però qui te la paraula d’ordenar som els mossos 

d’esquadra. Al carrer Rosselló varem actuar de forma coordinada policia local i guàrdia civil. 

Tema desigualtat i pobresa, penso que ja hem dit a la Generalitat en moltes ocasions que hi ha un 

problema social a resoldre, que no basta en donar un sostre, sinó que calen més accions. El 

problema no és senzill, Ara bé, cal tractar a tothom per aigual. Sobre estadístiques, pel tema 

Covid poden estar distorsionades. Els antecedents que observem quan les persones son 

detingudes és la coincidència amb el temps i el pla de Xoc de Barcelona. 

La regidora pensa que la redacció del Pla de Xoc potser es podria fer de forma compartida, 

nosaltres tenim recursos limitats. Altre tipus d’actuacions, per exemple comunitària,social, 

pretenem intentar donar oportunitats a persones vulnerables, oportunitats de reinserció. En quant 

a la policia volem un desplegament territorial, una manera podria ser posant seguretat privada a 

l’ajuntament i tenir més efectius pels barris. Tot això requereix un temps. El que més repunta en 

aquests moments són el tirons de cadena, de bolsos i d’establiments. La resolució policial 

existeix, augmenten les detencions, els cossos de policia fan la feina. Quant al perfil 

delinqüencial , no m’agrada dir un perfil concret, els menas son menors i estan tutelats per la 

Generalitat que és qui s’ha de fer càrrec. No obstant, nosaltres com Ajuntament des de Serveis  

Socials també intervenim. 

Javier Sánchez del Campo pregunta pel nou protocol de vivendes ocupades, com afectarà a 

l’edifici de Jaume I? 

La regidora diu que es trasllada al servei d’Habitatge, cal veure si les irregularitats son suficients 

per prendre mesures. 

El sotsinspector Moyano, el perfil delinqüencial no son menas, ja son majors d’edat. Per tant són 

ex-menas. 

Pedro Barroso exposa que un delinqüent no ha de tenir més drets que la víctima. Felicita a les 

forces d’ordre públic. Cal promoure un canvi judicial en les lleis i per això proposa fer protestes 

per canviar les lleis, el sistema judicial caldria canviar-ho. Demana que es convoqui per protestar 

i poder tenir tranquil·litat relacionat amb els delinqüents, canviar les lleis. A l’hora s’aprofita per 

fer campanyes de polítiques inadequades. 

La regidora diu que Pedro te raó i està d’acord en treure de la circulació als reincidents. Hem 

demanat canvis legals en aquest sentit. L’Alcalde ha remés carta demanant canvis legislatius. I 

és veritat que interessa a certs extrems. 

L’Alcalde demana a la secretària enviar als membres del Consell les tres cartes enviades als 

diferents organismes, al President Torra, al Ministeri de l’Interior i al Fiscal General de l’Estat. 

Dionís Fernández diu que sembla es facin pilotes fora quan es parla de la insuficiència del 
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número de mossos, dels delinqüents i la inseguretat. Fa referència a les patrulles cíviques 

indicant que no li agrada ja que la tasca ha de ser exclusiva de l’organisme que li pertoca. 

Demana a la regidora Villarreal que li aclareixi qui son els dos extrems dels que ha fet 

referència. La delinqüència es un tema de sempre, recorda que el PSOE porta molts anys 

governant a Espanya i en conseqüència alguna responsabilitat tindrà. Pregunta si la culpa no és 

només dels demés? Expressa que està estorat per haver escoltat que la culpa és de fora. El tema 

de la delinqüència no és d’ara. Si estem fent una anàlisi és bo saber d’on venim i perquè passa. 

La regidora diu que es tracta de solucionar el problema i no de buscar culpables. No volem dir 

que la culpa sigui de fora. El problema l’hem de resoldre entre tots. Avui estem per parlar de 

seguretat i ocupacions. Respecte a les patrulles ciutadanes no ajuden a la policia, no son policies, 

s’exposen a situacions que no poden resoldre i no estan coberts per la legalitat, actuen en un 

marc que no és legal. No ajuden a la policia, tot al contrari. La bona fe o la bona voluntat no farà 

que no siguin castigats per accions que no els hi corresponen. Ens hem reunit amb ells i els hem 

explicat que no tindran cap tipus de tractament especial, que no es poden fer determinades 

accions com si fossin forces policials.  

L’Alcalde remarca que precisament per tot això s’han enviat cartes a l’Estat Central i una al 

President Torra. Davant una absència de recursos qualsevol col·laboració és benvinguda. En el 

pressupost van haver d’assumir la nostra responsabilitat i van dir a la població que havíem de 

pujar els impostos per poder realitzar accions de millora en els serveis, com per exemple 

contractar i pagar a més policies. 

El regidor J.A. Ricis puntualitza dient que els fills son sempre responsabilitat dels pares i els 

hem de donar una bona educació, en el cas dels menas igual i tenir cura sempre  tinguinl’edat 

q u e  t i n g u i n  . 

 

Javier Sánchez del Campo diu que el 3 de març l’Ajuntament amb tots els grups municipals va 

aprovar una declaració institucional sobre el tema del qual estem parlant, l’AV va donar suport. 

N o  s a b e m  r e s ,  a l g ú  h a  r e s p o s t  a  a q u e l l a  d e c l a r a c i ó ?  

Se li contesta que de moment ningú no ha dit res. 

 

Antonio Giménez diu que l’ha semblat entendre que hem de buscar nosaltres solucions al 

problema judicial, però opina que no depèn de nosaltres. Això li pertoca al Ministeri. Però 

nosaltres si podem demanar que es canviïn les lleis. Quant a delinqüents han existit tota la vida. 

Ara be, qualsevol partit que es presenti a les eleccions hauria de portar en el seu programa el 

“canviar la llei” en aquest sentit i seria una manera de saber si  son conscients i tenen intenció de 

fer quelcom. Nosaltres podem fer manifestacions i demés però si no hi ha canvi de llei no 

canviarem res delinqüencialment parlant. 

 

El regidor J.A. Ricis diu que probablement tots els partits portin al seu programa canviar la llei. 

Desprès cal tenir els suports suficients per poder portar-ho a terme. 

 

Raquel Fernández vol posar un toc de practicitat a la reunió. Li sembla interessant cadascuna de 

les aportacions: més policia, més canvis legals.....però la seva pregunta és: se contempla la 

presencia d’agents cívics, plans d’ocupació per vetllar per la convivència?. I les cartes que heu 

enviat, penso que hagués estat millor que anessin signades per les associacions veïnals, entitats, 

etc. i així anar conjuntament en la mateixa direcció. 

 

La regidora Villarreal explica que a parir del 15 de juny amb el Servei de Mediació està previst 

endegar un projecte d’agents per la convivència. Ara be, el tema robatori d’arrecades, al qual heu 

fet menció,  crec que aquesta és una tasca policial. Efectivament prevenir fent un treball social 

sempre es millor. 
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Antonio Ruiz diu que pels problemes complexes no hi ha solucions fàcils. Es veritat que quan 

arriba la policia és perquè la societat ha fracassat, per això la prevenció, la desigualtat s’ha de 

treballar. la sensació d’inseguretat es gran però entre tots s’ha de treballar, quan es vegi una 

injustícia, un robatori hem de implicar-nos. També hi ha qui no li interessa que se solucionin els 

problemes, i alguns tenen nom de diccionari. 

 

Mercè Peña recorda que fa dos anys van haver actes vandàlics en el col·legi al qual ella 

representa com a membre de l’AMPA. Robatoris de material, i en varies ocasions. Ara, hi ha un 

altre tipus de delinqüència. Que no s’oblidi que aquest centres ara estan tancats. Quant als menas 

el més important és que no calgui buscar un responsable. Pregunta que podem fer els ciutadans 

de a peu a nivell de ciutadans i com associacions?  

La regidora Villarreal sobre els robatoris a les escoles recorda que al Nadal ja es van detectar i es 

va actuar. Per això es van fer reunions amb ensenyament i policia. Es va fer una valoració per 

veure com es podia millorar la seguretat de cada centre educatiu. Per exemple on estaven situats 

els censors d’alarmes i d’altres qüestions. Sobre el perfil dels menas, cal veure cada cas, el més 

important es buscar una solució i poder donar-los una oportunitat. Ells tenen la possibilitat de 

seguir un programa fins els 21 anys. 

 

L’Alcalde recorda que cal insistir que no es resol el problema amb les patrulles ciutadanes. Això 

és un perill, no es dóna resposta i s’acaba cridant a la policia. 

 

Dionís Fernández, expressa que les persones majors d’edat són responsables per elles mateixes. 

Una altre cosa és que l’administració pugui oferir sortides. Replica en referència a allò que ha 

escoltat quan algú ha dit que cal saber a quin partit es vota. Diu que en tot cas són els polítics 

que han de complir amb el que diuen. 

 

Mavi Fernández, sobre el pla de desocupació d’edificis, pregunta si es porta algun control de les 

persones quan es fan fora.  

La regidora Villarreal diu que com a policia no es fa un seguiment, almenys de forma 

permanent, a no ser que sigui una persona que sembli reincident o sospitosa i comencin un 

seguiment, d’altra manera no està permès per la llei. 

 

L’Alcalde explica que des de l’inici de la desescalada quan van veure que sortirien aquests 

problemes, van plantejar la via policial i un cercament social, per això van parlar amb el 

conseller Buch i amb el conseller Homrani per veure si els podem reconduir cap a el sistema, es 

a dir, control policial però també amb treball social. 

 

El regidor Ricis, aclareix que és quan les persones van a votar que han de saber  quin programa 

porta cada partit, i que no cal fer retrets, sinó buscar solucions. 

 

La regidora Villarreal agraeix els comentaris de tothom indicant que ha estat molt interessant i 

constructiva aquesta reunió. 

 

L’Alcalde diu que es queda amb moltes reflexions de les que s’han dit, treballar entre tots, entre 

administracions i ciutadania, i sobretot que estem a la vostra disposició. 

 

Pedro Barroso expressa que amb la pandèmia tothom va protegit però també cal vigilar les 

terrasses dels bars, manifesta que allà no es posen la mascareta i no entenc la permissió. 

 

L’Alcalde diu que hi ha un equip de 20 persones que han informat a totes les terrasses de quines 

són les mesures de seguretat a dur a terme. Sempre diu dues coses: no pot haver un policia per 

cada ciutadà però alhora cal fer control . La inspecció de les terrasses es fa, precisament a 
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Cerdanyola hi ha hagut.  

L’Alcalde diu a la presidenta que potser valdria la pena tornar a convocar el consell per explicar 

l’evolució dels assumptes que van succeint i les accions fetes. I demana a la secretària del 

consell que envií als membres del consell les tres cartes enviades al ministeri de l’Interior, al 

president Torra i al Fiscal General de l’Estat. 

 

La presidenta del consell, M. Beatriz Delgado diu que està molt be poder tornar a fer un altre 

consell de seguiment, en aquest consell tan participatiu i tan constructiu. 

 

 

Acords: 

Enviar als membres del consell les tres cartes enviades des de l’Ajuntament al ministeri de 

l’Interior, al President Torra i al Fiscal General de l’Estat. 

 

S’acaba la sessió a les 19.30 hores 

 

Mataró, 5 de juny de 2020 

 

Presidenta                                                                    Secretària  

Maria Beatriz Delgado Castro                    Àngels Castillo Campos 


