CONSELL TERRITORIAL DEL CENTRE-EIXAMPLE-HAVANAde
Número sessió: 39
Caràcter: Extraordinari
Data: 11 de juny de 2020
Hora: 19.00 h
Lloc: Virtual (plataforma Zoom)
Hi assisteixen:
AVV Havana i Rodalies
AV Mataró Centre
AV Pati de Can Marchal
AV Pati de Can Marchal
Associació de la Passió Infantil de Mataró
Centre Catòlic de Mataró
Club gimnàstic Mataró
Grup municipal En Comú Podem
Grup municipal ERC-MES-AM
Grup municipal Junts per Mataró
Grup municipal PSC
JSJ (ciutadà/na a títol individual)
LPI (ciutadà/na a títol individual)
David Bote Paz
Anna Villareal Pascual
Josep Martínez
Diego Fernández
Núria Moreno Romero
Coral Mas Badia

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Alcalde
Regidora de Seguretat Pública
Sotsinspector Policia Local
Director de Seguretat Pública
Presidenta
Secretària

Excusats:
AV Mataró Centre
Cercle Històric Miquel Biada
Unió de Botiguers de Mataró
JMD (ciutadà/na a títol individual)

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

No assisteixen:
AMPA Col·legi Cor de Maria
Foment Mataroní
Grup municipal C’s
MSG (ciutadà/na a títol individual)
JRD (ciutadà/na a títol individual)
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Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Ordre del dia:

1.

Accions de l’àmbit de Seguretat, Civisme i Convivència

La secretària del Consell inicia la sessió presentant els convidats i donant algunes pautes sobre el
funcionament de la reunió.
Tot seguit, la presidenta del Consell, la sra. Núria Moreno, agraeix l’assistència en aquest consell
extraordinari per parlar sobre els fets que han tingut lloc aquestes darreres setmanes a Mataró, que ha
comportat tota una sèrie d’accions que caldria conèixer de primera mà. Continua presentant als
responsables polítics i tècnics municipals convidats per parlar del tema.
L’Alcalde de Mataró, el sr. David Bote, comenta que al gener ja s’havia mostrat preocupació per aquesta
situació però ara, amb la sortida del desconfinament s’ha vist agreujada.
Han recuperat les accions que tenien en marxa abans del Covid i que van quedar aturades per la
pandèmia: recuperar efectius de la policia local, s’està treballant en modificar el protocol contra les
ocupacions, converses amb els jutjats de Mataró definició d’una nova via, interlocució continua amb
departament d’Interior i el Govern de l’Estat per abordar situació.
La regidora de Seguretat Anna Villarreal, afegeix que es va convocar una Junta local de seguretat
extraordinària amb conseller Buch. Demanàvem un Pla de xoc semblant al que es va imposar a BCN i
que ha estat part del problema de Mataró, ja que aquest augment de la pressió policial a BCN ha fet que
la delinqüència es traslladi aquí. Aquesta proposta no va ser acceptada però sí que des de Mossos s’ha fet
un reforç policial de manera indeterminada, prorrogable en el temps en funció de les dades.
Aquest dispositiu de mossos es complementa amb el policial, de manera que hi ha més activitat policial,
detencions, i es comença a veure una baixada de la delinqüència.
D’altra banda l’alcalde també va demanar acció urgent contra la inseguretat adreçant una carta al
president de la Generalitat, Quim Torra, al Ministre d’Interior i al fiscal General de l’Estat, demanant la
col·laboració dels tots tres per dur a terme una estratègia coordinada davant la delinqüència, més pressió
judicial contra la reincidència i les ocupacions d’immobles i la presència de més mossos a Mataró.
També s’està treballant en un nou protocol per abordar les ocupacions conflictives, a més de les tasques
de mediació i suport a propietaris i la informació que ja es facilitava a les companyies subministradores
per evitar els fraus.
Aquestes accions han donat lloc a diversos desallotjaments aquestes darreres setmanes, com el Teler o
una entitat bancària de Via Europa...
A partir d’aquí s’obre torn de paraula per respondre a les inquietuds i consultes dels assistents.
En JSJ comenta que només s’han exposat els problemes, i el que es necessita són les solucions, perquè la
gent va amb por pels carrers; hi ha molta poli controlant que es respectin els horaris de Covid19 però als
nois del carrer de Barcelona ningú els vigila.
L’alcalde David Bote, comenta que la pandèmia ens ha afectat a tots i nosaltres també hem vist
restringides algunes sessions, capacitats i possibilitats pels efectes de la pandèmia o, per motius de
prudència, també ha calgut una reorganització per evitar contagis massius de la policia local, personal
municipal, serveis essencial, i restriccions de que cal seguir determinades ordres directes, primer del
Agència de Suport i Serveis a les Entitats
c. Juan Sebastian Elcano, 6 - 08302 – MATARÓ
937 022 831 | participacio@ajmataro.cat

desconfinament i després de la desescalada. El que sí es va fer va ser prioritzar una tasca de prevenció
davant la de control.
El representant de grup municipal Junts per Mataró, pregunta sobre aquest increment de policia que hi ha
hagut, quina quantitat es destinarà a Mataró Centre i del total de policia local, quanta està destinada a
carrer. L’alcalde comenta que el reforç s’ha fet per tota la ciutat i al centre com a minin hi ha un cotxe
patrulla.
El representant de l’AVV Havana i Rodalies comenta que potser degut als mitjans i a les xarxes socials hi
ha una mica de psicosis, però es qüestiona si la baixada de delinqüència que hi ha hagut és real. Explica
que abans, passejaves pel centre i no hi havia cap problema però aquests darrers dies, a la plaça de Santa
Anna hi havia cinc mossos rodejant un noi amb discussions, el propietari d’un bar també discutint a uns
altres... No dóna la sensació que realment hagi baixat la delinqüència... Per altra banda, comenta que en el
barri de l’Havana, a l’antiga Caixa Laietana del carrer del Floridablanca, hi ha ocupes; no ocasionen
problemes però hi ha brutícia, molta gent allà davant, la porta està oberta...
Respecte aquests baixada de delinqüència, diu l’alcalde que es no es preguntaria si és real, sinó si és
suficient, i som conscients que no i aquest és el compromís... La regidora de seguretat, Anna Villarreal,
comenta que la percepció de la seguretat no va sempre lligada als números reals; perquè hi hagi certa
fiabilitat, ha de passar cert temps, però la sensació és que la pressió policial està tenint els seus efectes i
els darrers números demostren que va baixant. L’alcalde afegeix que algunes de les persones que estaven
generant més delictes ja no estan a la ciutat, per presó provisional, per alguna acció o perquè han marxat
però ja no hi són.
La representant de l’AVV Pati de Can Marchal, recorda que a la última reunió del PICEH que es va fer,
ja es va parlar de la problemàtica d’inseguretat que hi havia al voltant del Pati de Can Marchal que venia
d’una casa ocupada en el carrer de Gifré el Pelós. Hi va haver més presència policial i van marxar. Hi ha
hagut el confinament, ara ens hem desconfinat, i la problemàtica continua existint. Va anar al barri de
Molins, hi ha hagut tota una sèria de furs als carrers Amàlia, Sant Cugat, plaça de les Tereses, Santa
Anna; tota una sèrie d’establiments on han entrat, com la plaça de Cuba, Artesania Dorada... Hi ha una
estadística que ens diu que hi ha un increment de la delinqüència. Davant d’això, la primera reacció és
més presència policial i aturar la sensació d’inseguretat dels ciutadans, però només amb això no s’atura...
S’ha d’atacar per molts fronts...A Mataró hi ha l’existència de molts habitatges i locals buits, hi ha una
ocupació delinqüencial que no té res a veure amb la necessitat social; hi ha una sèrie de polítiques
ingènues d’acollida en la qual ens trobem amb molts nanos sense família que no tenen cap altre més
sortida que el que estan fent.
Els mitjans de comunicació tampoc actuen de manera objectiva i responsable i reforcen aquesta sensació;
s’han creat les patrulles ciutadanes, un grup de facebook que té més de 7.000 seguidors, que s’organitzen
a través de grups de Telegram d’uns 100 membres cadascun amb els seus responsables... Això dóna certa
preocupació perquè no saps què en pot sortir: racisme, estigmatitzar un col·lectiu..., però ens hauria de fer
pensar que si els ciutadans donen suport a tot això és un reflex de la impotència davant d’una
administració que no els sap garantir aquest dret.
Explica que va assistir a la presentació del manifest de tots els partits polítics, on es van acordar tot un
seguit d’accions, i demana saber si s’han portat a terme. També comenta que s’han afegit a la
preocupació veïnal i al manifest que s’ha dut a terme per part de totes les AVV.
Per últim conclou que si no hi ha un compromís d’implicació econòmic i social, això no es resoldrà.
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L’alcalde David Bote explica que justament l’ocupació de Guifré el Pelós (que tenia data assenyalada de
llançament i el Covid ho va aturar) va ser una de les raons que van motivar demanar als jutjats una via
complementària per poder treure la gent de les propietats.
Comenta que es va trobar amb el Conseller de Treball, Afers Socials i Família, que va ser tutor de molts
d’aquests joves. Els vam demanar que, igual que l’Ajuntament té una taula de seguiment d’aquests joves,
poder abordar conjuntament quina és la seva situació socioeconòmica per veure si els podem recuperar i
reconduir cap al sistema. Diu que això no ho ha dit públicament perquè el govern no té la voluntat de que
la gent identifiqui una cosa amb l’altre, perquè no hi ha una relació directa entre aquests joves i la
situació.
Pel que fa a les patrulles, comenta que tampoc hi estan d’acord. Respecten la reivindicació però no
compartim que la gent es prengui la justícia per la seva banda.
Respecte els acords del manifest comenta que s’han enviat cartes a altres administracions per poder
resoldre el tema, a part del compromís del canvi de model policial amb un desplegament i presència al
territori molt més ampli.
El representant del grup municipal ERC, comenta que s’ha parlat de delinqüència, d’ocupacions (hi ha un
bloc de pisos ocupat al carrer de Sant Antoni...), però el què també preocupa és aquest vandalisme que hi
ha pel centre. Per exemple, fa uns dies, davant de Santa Anna un grup de 20 nois (no menes), magrebins,
subsaharians, i d’aquí... liant-la parda... Increpaven i amenaçaven la gent que pujava del passeig marítim
cap aquí. No eren delinqüents (aquests vénen a la nit); era gamberrisme pur, que atemoritza la gent que
durant el dia passeja per allà... I ara, amb la vinguda de l’estiu i les anades a la platja, això
s’incrementarà.
El representant del Club Gimnàstic Mataró, pregunta que davant la reacció donada per la pressió policial
que es va fer a Barcelona i que va provocar que els delinqüents vinguessin aquí, no es podria coordinar,
sàpiguen que passa, que quan es generi una fuga a Barcelona, generar una pressió més alta o vigilar més
perquè no passi aquí a Mataró.
L’alcalde explica que justament aquesta coordinació és la que van demanar quan van veure el canvi de
tendència, el punt d’infracció en les dades de Mataró, que els va fer lligar caps.
El representant de l’entitat, també comenta que ja fa anys que hi ha la sensació de poca presència
policial... i quan això fa tant de temps deu ser que alguna cosa falla a nivell estructural i ens ho hauríem
de plantejar. Alhora manifesta que la percepció de la presencia policial d’aquests darrers dies ha
augmentat força.
El sr. David Bote explica que s’ha fet un esforç important, han cobert 19 places de policia local que
tenien vacants (7 ja incorporats i 12 que estan acabant l’escola i s’incorporaran aquest agost) que han anat
al pressupost municipal 2020. La regidora de seguretat afegeix que per part del mossos també tenen la
seva promoció de 700 agents i part vindran a l’àrea bàsica policial de Mataró.
El representant del grup municipal En Comú Podem fa temps es preguntava on estava la policia a la
ciutat (perquè no es veia) però tampoc hi havia sensació d’inseguretat; i ara, sí que hi ha policia però hi
ha molta més delinqüència. Per tant, s’ha d’anar a l’arrel, només posant policia el problema no es
soluciona.
Si ara es fa pressió policial a Mataró, aniran a un altre municipi, i així aniran fent la roda i tard o d’hora
tornaran a venir a Mataró. Tot i que la policia local sigui insuficient, considera que hauria d’actuar una
mica més...
L’Alcalde David Boté comenta que ara no hi ha altra opció que fer pressió per resoldre el problema i
considera que la solució ha de venir per dues bandes. El camí de la delinqüència no pot ser tant fàcil, cal
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pedagogia, exigència, i col·laboració amb altres administracions que tenen competència per endurir les
condicions. També, una via més social, aquest camí ha de tenir un recorregut. La solució estructural per
ell és una combinació d’ambdues circumstàncies; no pot ser que una persona opti per fer 20 delictes i no
tingui cap càstig i tampoc es pot deixar en un carreró sense sortida...
El representant del grup municipal PSC comenta que sempre parlem dels mossos però voldria preguntar
sobre la policia municipal... Estan sota mínims, fent actuacions que quasi no els pertoca, amb els recursos
que tenen. I sembla que estiguem despreciant la feina que fan.
Aquesta situació no és atípica, fa un anys, tota aquesta pressió estava a Barcelona, No hem de crear la
sensació de Mataró insegura; no podem tirar llenya al foc... De patrulles ciutadanes també n’hi havia a
Barcelona, ells també van parlar amb Interior, temes socials, integrar-los... La idea que vol traslladar és
que la policia local s’ho està currant i allò que ara està passant a Mataró, ja va passar l’any passat a
Barcelona.
L’alcalde agraeix les paraules del representant del grup local donat que realment estan fent molt bona
feina. Diu que tothom veu el mecànic com la persona que ha d’arreglar un cotxe, però amb la policia ens
costa veure’ls com els mecànics de la seguretat. Entre mossos i policies hi ha unes taules de coordinació
per repartir-se la feina, el territori... Es tracta que entre tots sumem esforços per resoldre la situació.
El representant de la Unió de Botiguers de Mataró, pregunta fins quan durarà aquest pla de xoc que s’ha
posat en marxa i què està previst de planificació de seguretat quan això acabi. També pregunta si es farà
algun tipus de campanya sobre aquesta imatges que ara hem donat de ciutat conflictiva.
El sr. David Bote explica que s’ha demanat a Interior que es pugui mantenir la pressió conjunta fins que
millori la situació i la voluntat del govern és que es pugui fer aquest campanya, parlant amb els
comerciants; afegeix que cal fer-ho en el moment adequat, perquè tampoc es vol que es pensi que govern
vol netejar, ocultar i en definitiva, tapar el problema.
La regidora de Seguretat, Anna Villarreal, confirma que la coordinació amb mossos és total i es
mantindrà aquest reforç policial fins que les dades siguin més positives. Coincideix en què aquesta no és
la solució, sinó una mesura de contenció en un moment de repunt determinat, però calen altres mesures;
una d’elles, un reforç de policia de manera permanent i desplegar la policia local per tot el territori.
S’incorporaran agents de mossos i policies el més d’agost, es contractarà vigilància privada, i s’està
treballant per posar més efectius policials al carrer, ja sigui amb oferta pública o substituint policies que
fan tasques susceptibles de fer per personal civil i destinar-les aquests als territoris.
El representant del grup municipal Junts per Mataró, en relació en quant és el moment d’iniciar aquesta
campanya, considera que és urgent començar a parlar amb totes les entitats comercials de Mataró perquè
no ens podem permetre el que està passant al carrer de Barcelona; hi ha comerciants que s’estant
autoorganitzant per WhattsApps, es munten reunions que generen més dubtes encara,... No hem d’esperar
el millor moment, això s’ha d’abarcar ja i anar tots a la una.
El sr. David Bote explica que un comerciant li va demanar per parlar-ne, però va avisar a l’organitzador,
que no podia accedir a una convocatòria sense saber quantes persones trobaria, si es respectarien les
condicions d’aforament, distàncies.... Sap greu si algú no ho ha entès però l’alcalde no pot estar enmig
d’una trobada que incompleix les normes. Se’ls va transmetre el mateix que s’ha transmès aquí i emplaça
a què la presidenta del Consell, la sra. Núria Moreno, perquè de seguida que pugui els convoqui per
parlar d’aquesta campanya i poder avaluar com ho fem.
El representant de l’Associació per la Passió Infantil de Mataró, pregunta què s’està fent amb l’ocupació
de la Muralla de Sant Llorenç, 22. La regidora de Seguretat comenta que és de les ocupacions que tenim
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més pendents, perquè provoquen moltes molèsties i queixes; alhora es disculpa per no donar més detalls,
doncs hi ha certes tasques que requereixen discreció perquè no es frusti el resultat que volen; insisteix en
què cada dia s’està treballant des de diversos departament perquè aquestes ocupacions, l’abans possible,
tinguin el resultat desitjat.
La representant de l’AVV del Pati de Can Marchal pregunta com aposta l’Ajuntament per tenir una
policia de proximitat efectiva i en quins terminis. Una cosa és com està concebuda l’actual policia de
barri i l’altre aquest canvi de model policial.
La sra. Anna Villarreal explica que de policia de proximitat ja en tenen. Però per poder dur a terme aquest
nou model amb efectivitat, es necessiten recursos; estem pendents de rebre més efectius tant per part de
mossos com de la l’escola, i dotar algunes places que ara estan cobertes per agents policials, que no
suposen autoritat i poden assumir perfectament el personal civil; això el què farà que tinguem molts més
personal per fer aquest desplegament al territori. També estan pendents de proveir dues places de
comandament de policia local que també han de liderar aquest canvi de model.
En JSJ està d’acord en què la policia fa molta feina i la fa bé però voldria saber si amb aquests nois hi
podria haver algun sistema de reinserció social. També pregunta si s’organitzen ells o hi ha algun cap que
els organitzi.
L’alcalde explica que hi ha una taula de treball conjunta entre Ajuntament i Departament d’Afers Socials
i Família; es van començar a treballar algunes accions i amb la pandèmia es va aturar; ara s’han tornar a
activar amb la voluntat de tirar endavant aquest camí tot i que per alguns joves serà complicat.
Pel que fa a l’organització d’aquests nois, l’Ajuntament no en té constància, però és una de les línies de
treball que cal seguir i que ha de ser clarament tasca de les unitats d’investigació i informació de les
policies.
La regidora de Seguretat afegeix que és un tema molt difícil de demostrar per part de les policies, però cal
que algú ho denunciï i testimoniï aquest fet i això encara no ha passat. A l’Ajuntament hi ha un equip
d’intervenció comunitària que està treballant a diferents zones de la ciutat per tal de treballar amb aquests
joves, mitjançant les necessitats educatives o ocupacionals poder reinsertar-los i donar-lis alguna
oportunitat real; essent conscient que també depèn de la voluntat de cadascú i n’hi ha molts que ja han
sortit del sistema i és complicat tornar-los a ficar però per un petit percentatge d’èxit que tinguem ja serà
important
Acabades les intervencions, la presidenta del Consell, Núria Moreno, tanca la reunió agraint la presència
de tots els assistents, amb la voluntat del govern de revertir aquesta situació, però alhora projectant una
ciutat amiga, segura, amable... on la gent pot venir a viure, comprar i invertir. Amb aquest compromís
tanquen la reunió.

Acords i compromisos
- No n’hi ha.
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Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic
- Convocatòria de la reunió

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20.10 h.

Presidenta del Consell Territorial

Secretària

Núria Moreno Romero

Coral Mas Badia

Mataró, 11 de juny de 2020
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