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ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE CAMÍ DE LA SERRA, CIRERA, MOLINS I VISTA ALEGRE  

Caràcter: Extraordinari 

Data:  3 de juny de 2020 

Hora inici: 19.30 hores 

Hora final:  21.30 hores 

Lloc: Format virtual. Amb plataforma Zoom.  

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Sergi Morales Díaz President 

Representant de l’ Associació de veïns de Cirera Vocal 

Representant de l’ Associació de veïns de Cirera Vocal 

Representant de l’ Associació veïnal de Molins Vocal 

Representant de l’AMPA Maria Mercè Marçal Vocal 

Representant de l’AMPA Marta Mata Vocal 

Representant de l’ Associació infantil i juvenil Grup d’Esplai la Tribu Vocal 

Representant del Grup Municipal Junts per Mataró Vocal 

Representant del Grup Municipal Cs Vocal 

Representant del Grup Municipal ECPM-ECG Vocal 

Representant del Grup Municipal ERC-MES-AM Vocal 

Representant del Grup Municipal PSC-CP Vocal / Vicepresidenta 

Ciutadà DC Vocal 

Ciutadana C.F. Vocal 

Ciutadà R.M. Vocal 

Ciutadana I.P. Vocal 

Ciutadana proposada per presidència E.S.  Vocal 

Ciutadà proposat per presidència R.S. Vocal 

Elisenda Solé Català Secretària 
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S’excusen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Associació Bhai Nepal  Vocal 

 

No hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Representant de l’Associació Cultural i d’Esbarjo Mestre del Gai 

Saber 
Vocal 

Representant de l’Associació esportiva de l’institut Thos i Codina Vocal 

 

Convidats:  

Nom i cognoms Càrrec  

David Bote Paz Alcalde de Mataró 

Anna Villarreal Pascual  Regidora de Seguretat Pública 

Sarai Martínez Vega Regidora d’Habitatge 

Carlos Garcia Oquillas Cap d’Àrea de Qualitat Urbana  

Diego Fernández Fernández Director de Seguretat Pública 

Juan Manuel Garcia Moyano Sotsinspector de la Policia local  

 

Hi assisteixen com a oients  

Nom entitat/organització/institució  

Secretària de Associació de veïns de Cirera.   
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L’ordre del dia és:  

1. Situació seguretat i ocupació  

 Desenvolupament de la reunió 

La sessió s’inicia a les 19.30 hores.  

El president del Consell dona la benvinguda als membres i explica que s’ha convocat aquesta 
reunió per donar informació de primera mà davant la situació d’inseguretat que s’està vivint a la 
ciutat i donant resposta a la demanda rebuda per les entitats veïnals dels barris del Consell i 
d’altres entitats. 

A continuació pren la paraula la regidora de Seguretat Pública i explica que al gener  va haver-hi 
una reunió de la Junta Local de Seguretat ja que s’havia detectat un repunt de la delinqüència a 
la ciutat i on es  van demanar més efectius de Mossos d’Esquadra, que no es van donar. Van 
observar que aquest repunt podia estar relacionat amb el Pla de xoc que s’havia fet a Barcelona,  
fent més repressió de la delinqüència, però el resultat no va ser que aquesta desapareixes sinó 
que es va  traslladar a altres ciutats entre elles Mataró. En aquell moment la delinqüència va 
baixar pel confinament però en acabar aquest ha hagut un repunt. L’Alcalde va demanar al 
Conseller d’ Interior Miquel Buch un Pla de xoc també per a Mataró però es va denegar. El que 
han destinat és les ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius) i es comencen a notar resultats.  

També s’està treballant amb el tema de les ocupacions, relacionades amb la delinqüència i 
problemes greus de convivència. S’ha activat un protocol en que la policia local deriva als serveis 
municipals aquells casos en que es pot fer desallotjament.  

Ara s’estan recuperant efectius al carrer que fins ara estaven centrats només en el COVID-19, 
s’està fent front a la delinqüència amb mesures com vigilància, mediació, intervenció 
comunitària (que està treballant en l’àmbit comunitari i de civisme) i implicació de les diferents 
administracions competents, reclamant més efectius. 

Pren la paraula l’alcalde.  Explica que en la Junta Local de Seguretat tant els Mossos d’Esquadra  
com el Conseller d’Interior van comentar  que ja s’esperaven aquest repunt de la delinqüència  
després del confinament, amb la desescalada. Per part de l’Ajuntament, s’ estan mobilitzant 
recursos disponibles com major presència policial per reforçar la seguretat; també han estat en 
converses amb el jutge per trobar solucions a les ocupacions més problemàtiques i poder-les 
abordar a nivell judicial d’una manera més ràpida a com s’havia fet fins aleshores. També es 
recupera la feina que s’estava fent abans de la pandèmia com incrementar el nombre de la 
policia local, revisar el model d’actuació i la seva reorganització per tenir més presencia al 
territori.  També l’ús de la tecnologia millora la seguretat i la percepció de la mateixa a la nostra 
ciutat. Cal el compromís i l’acompanyament del Govern de Catalunya tant amb el reforç de la 
presència dels Mossos d’Esquadra a la ciutat com de canvis legislatius perquè hi hagi situacions 
que no es donin.  

Paral·lelament s’ha començat a treballar amb el Departament d’Afers Socials i Família quina és 
la solució socioeconòmica d’aquests joves i com es pot reconduir en positiu cap el sistema.  

Des de l’Ajuntament es seguirà liderant la necessitat de reforçar policialment la ciutat.  
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S’obre el torn de paraules: 

La representant del Grup Municipal Cs pregunta sobre la posició de l’ Ajuntament davant les 
patrulles ciutadanes. L’alcalde respon rotundament que hi estan en contra ja que el tema de la 
seguretat ciutadana és una tasca que ha de fer la policia.  

La persona que assisteix com oient A.S. pregunta sobre quin treball de mediació s’està fent i  
quin treball es pot fer amb els joves que no tenen papers ni estan regularitzats.  

L’Alcalde respon que a part del sistema dels Espais Joves i seguiments dels joves, l’Ajuntament 
ha creat una taula de seguiment d’alguns casos amb diferents Serveis Municipals. El pla de 
treball és crear una gestora de casos per tenir-los identificats, treballant amb col·laboració amb 
la policia local i Mossos d’Esquadra, i coneixent l’historial de cadascú reconduir-lo si és possible.  

Respecte al tema de mediació, el Director de Seguretat Pública explica que s’ha creat un equip 
d’intervenció comunitària on a part de la policia local,  hi ha el servei de mediació, l’oficina de 
barri, el servei d’Igualtat i Ciutadania i s’incorporarà membres del servei d’Habitatge i Benestar 
social. En principi es pretén identificar les persones implicades en la situació que s’està patint, 
mirant quins són els antecedents policials i socials i ficar-los en el circuits ordenats que té 
l’Ajuntament tant d’atenció social, socioeducativa com laboral. Es vol identificar el perfil 
d’aquestes persones: aquells que són molt problemàtics i que s’han d’abordar des d‘un punt de 
vista més de contenció i de treball policial i jurídic;   i aquells que estan en situació de més risc 
d’exclusió social però que encara poden ser recuperables. Es crearà un programa socioeducatiu 
o laboral que permeti oferir-los una solució integradora.  

El representant de l’ Associació veïnal de Molins comenta que cal tenir en compte que el repunt 
de la delinqüència ha pujat i la ciutadania està inquieta. L’AV des del mes de març que ja ho van 
denunciar a representants de l’Ajuntament a través d’una assemblea veïnal. Ara es troben que 
hi ha dos problemes: l’augment de la delinqüència i les patrulles ciutadanes que han  agafat la 
idea que amb pressió per part de la ciutadania l’Ajuntament actua més ràpid que només amb la 
interlocució de l’AV. L’AV demanen a l’Ajuntament que rectifiqui i posi els mitjans perquè els 
barris de la ciutat siguin més segurs, i que no hi hagi d’haver-hi pressió incontrolada de la 
ciutadania perquè actuï ràpid.  Cal més presència policial, la policia de barri cal que sigui 
efectiva, que coneixi el barri i als veïns i que no canviï cada poc temps. També cal policia per la 
nit. En tant a les ocupacions l’Ajuntament ha d’actuar amb les que són conflictives.  

El representant del Grup Municipal PSC-CP, E.F,  comenta que la inseguretat no és per barris, 
que ara és més global, el que pot fer augmentar el racisme i la xenofòbia i que cal parar el tema 
de rumors a les xarxes ja que aquests provoquen encara més inseguretat a Mataró.  

Els representant de l’Associació de veïns de Cirera recolzen la idea que cal fer alguna cosa per 
part de l’Ajuntament envers els rumors i les patrulles ciutadanes. També demanen a 
l’Ajuntament que s’actuï ara que hi ha el problema, que no per culpa de la burocràcia o els 
protocols es vagi retardant. Expliquen que les AV es troben indefenses davant de les queixes del 
veïnat.  També incideixen en que els mitjans que s’estan posant no són suficients i demanen a 
l’Ajuntament que insisteixin a l’administració competent que pertoqui que hi posi més efectius.  

El representant del Grup Municipal Junts per Mataró comenta que analitzant dades es veu que 
el problema no ve d’ara. També pregunta si cal canviar el model actual de la policia local.  

L’Alcalde respon que l’Ajuntament assumeix la responsabilitat i hi posa tots els recursos del que 
disposa però torna a dir que necessita del suport d’altres administracions per fer aquesta tasca.  

Respecte a la pregunta sobre la policia local, s’està treballant amb una reorganització de la 
mateixa per tenir més efectius al territori.   
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La regidora de Seguretat Pública explica que s’està treballant per poder reforçar de forma 
immediata el serveis d’efectius al carrer, volen fer un desplegament territorial però calen els 
efectius suficients i cal aconseguir-los, i s’està treballant per això. Té data però no és immediat. 
També hi ha un projecte de videovigilància a les zones més conflictives.  

Per una altra banda, diferents membres del Consell demanen a l’Ajuntament que comuniqui les 
actuacions que s’estan fent davant aquesta situació ja que la impressió que tenen els veïns és 
que no s’està fent res.  

La persona que assisteix com oient A.S opina que si no és possible destinar efectius de la policia 
a desmentir els rumors, que es passin dades a les AV per desmentir-los. També que es troben 
que no poden fer la tasca que han fet sempre de lideratge positiu quan hi ha hagut algun 
malestar perquè el veïnat demana solucions immediates del que passa al moment i com no ho 
tenen ho canalitzen cap a vies com les  patrulles ciutadanes.    

El president del Consell tanca la sessió dient que entén que les entitats del territori demanin 
solucions immediates ja que és el que vol la ciutadania i aquesta no entén de competències sinó 
de problemes i solucions.  

Comenta que seria bo que es treballés conjuntament, tant Ajuntament entenent-ho com 
Govern i la resta de Grups Municipals i el teixit social de la ciutat, per mirar de buscar solucions 
que es poden posar sobre la taula. Però cal que prendre consciència que tenir més recursos vol 
dir pujar impostos o retallar d’altres llocs. També cal deixar a la regidora de Seguretat temps per 
concretar de quins mitjans es podran disposar.  

 

La sessió finalitza a les 21.30 hores 

 

 

 

President del Consell Territorial de Camí de la Serra, Cirera, Molins i Vista Alegre 

Sergi Morales Díaz 

 

Secretària del Consell Territorial de Camí de la Serra, Cirera, Molins i Vista Alegre 

Elisenda Solé Català 

 

Mataró, 3 de juny de 2020 


