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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. Laura Seijo, agraeix l’assistència de tots els membres en
aquest consell extraordinari; comenta que té un únic punt a l’ordre del dia Accions de l’àmbit de
Seguretat, Civisme i Convivència, el qual s’ha tractat a tots els Consell amb la voluntat de què tothom
estigui informats del què està passant. Continua presentant al sr. David Bote, alcalde de Mataró i la
regidora de Seguretat, Anna Villarreal, que aportaran tota la informació sobre el tema.
L’alcalde de Mataró, el sr. David Bote, inicia la reunió explicant que han convocat aquest consell per
parlar del tema de la seguretat, que les darreres setmanes ha preocupat força a la ciutadania, per explicarlos què s’està fent i poder escoltar-vos, poder comptar amb la vostra opinió i resoldre totes les qüestions
que sorgeixin. Agraeix també la presència del director de seguretat, Diego Fernàndez i del caporal
Vivern que podran satisfer els vostres neguits.
Per contextualitzar, explica que el gener es va celebrar la Junta Local de Seguretat on ja es posava de
manifest que els signes de delinqüència havien empitjorat. El punt d’infracció coincideix amb el pla de
xoc que es va activar a Barcelona per combatre la situació de crisis que hi havia (la darrera promoció de
mossos d’esquadra va anar sencera allà). Amb l’arribada del covid, els delinqüents han estat confinats i
les xifres han baixen molt, i ara, al començar la desescalada hi ha hagut un repunt, que és el que ha
motivat aquest Consell.
Què estem fent? La policia local té una ordre directa del Ministeri d’Interior per a fer complir les ordres
imposades primer pel confinament i després per la desescalada. No obstant això, ja fa unes setmanes van
prioritzar serveis per recuperar activitats de seguretat la presència al territori. S’ha planificat un
increment important de la presència de policia local al carrer; s’han anat a buscar a totes les
administracions que tenien alguna cosa a dir respecte la seguretat de la nostra ciutat. Hem tingut
converses amb els jutjats per mirar la possibilitat d’obrir una nova via per poder desallotjar les
ocupacions més conflictives; estem interlocutant d’una manera molt continua amb el Departament
d’Interior de la Generalitat, per tenir un reforç de mossos d’esquadra i el seguiment dels resultats.
S’han produït algunes detencions importants que han suposat detenció provisional; això significa que
s’han pogut treure alguns delinqüents del carrer. Paral·lelament, des del minut 1 hem estat en contacte
amb el Departament d’Afers Socials i Família, amb el que havia sigut tutor d’aquest grup de joves per
tenir-los censats i hi ha una taula compartida entre Ajuntament i Generalitat per fer seguiment i veure si
algun d’aquests joves els podem reconduir cap al sistema més enllà de l’acció policial.
També hi ha la necessitat de què algunes lleis canviïn; Tant mossos com policia local confirmen que
alguns d’aquests delinqüents acumulen moltes detencions sense que això hagi significat cap ingrés a
presó. Això és complicat de gestionar ja que, per una banda hem vist com s’incrementaven els fets
delictius, però per l’altre, també augmentava la tasca policial. Per tant, acompanyar aquesta tasca policial
amb una modificació del codi penal que endureixi el càstig que reben algunes persones per delinquir és
un factor fonamental.
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Per aquesta via política, a més a més de totes les declaracions institucionals on reiteradament tots els
grups municipals estan demanant aquesta qüestió, tant en temes de delictes com d’ocupació, es va adreçar
una carta al Ministre d’Interior i al president Torra, per poder abordar aquests canvis.
En resum, la tasca que s’ha fet fins ara és pressió policial, recerca política de l’enduriment de les lleis, i
alhora, amb altres administracions, començar a treballar una via social perquè els joves puguin trobar una
alternativa al seu modus de vida actual.
Només afegir que la seguretat és una prioritat en aquest mandat; ja es va fer un esforç pressupostari molt
alt, incorporant al pressupost 1.5 milions d’euros per cobrir 19 places de policies vacants, que es van
finançar amb ajustos interns de l’Ajuntament i amb la pujada d’impostos. Això marca una línia de treball
de més llarg recorregut que implica la presència de més efectius, acompanyar la seva tasca amb millors
mitjans materials i tecnològics i canviar el model policial d’acord a les necessitats i demanda de la
ciutadania, amb un desplegament molt més ampli al territori.
La regidora de Seguretat, Anna Villarreal, afegeix que estan treballant perquè s’apliqui l’agreujant de
reincidència davant dels furs i que es modifiqui la llei respecte els delictes d’ocupació de l’immoble.
Mentrestant, el que s’està fent és reforçant el servei de la policia local i de mossos; malgrat aquest reforç
no sigui permanent, sí que hi ha el compromís de dotar-nos d’alguns efectius a l’agost, quan acabin
l’escola. A més d’aquets efectius, també s’incorporaria personal civil a fer tasques que poden ser més
administratives i derivar aquests efectius de policia local al territori; contractaren vigilància privada a
l’Ajuntament per alliberar més recursos; i respecte el tema de les ocupacions, aquelles que compleixin
amb requisits determinats i que puguin comportant cert risc per la salut o seguretat de les persones, les
treballem amb el servei corresponent, de manera que es pugui acordar el desallotjament: el Teler, local
Via Europa...
Tot seguit es dóna pas a les intervencions.
La representant de l’AE Boet Mataró, pregunta quantes ocupacions hi ha actualment a Mataró i de quin
tipus són. Li preocupa els fets que es van donar a Molins, on la gent es pren la justícia per la seva mà.
Pel que fa als joves nouvinguts, els que surten dels CRAEs, els que estan al carrer... pregunta quines
mesures de protecció social hi ha? Considera que mirem molt el tema policial però aquest també és
important.
Comenta que la policia de barri no arriba a la gent; sí que es veu policia però no hi ha proximitat.
També li preocupa l’organització dels veïns, les patrulles ciutadanes... i demana què s’està fent davant
d’això?
L’alcalde de Mataró respon que policies de barri en tenim però el què si cal són més efectius per tenir
més presència al territori; cap a l’any 2011 políticament es va decidir que no n’hi hagués; al cap d’uns
anys es van recuperar i amb el tema del terrorisme, es va obligar a anar en parelles de dos, la qual cosa fa
que no hi hagi prou efectius per cobrir el territori amb una presència tant directa com la d’abans.
Pel que fa a les patrulles ciutadanes el Govern hi està en contra; s’accepten les reivindicacions però el pas
a fer de vigilants no té cabuda. Els mossos han parlat amb aquestes persones per fer-los-ho entendre.
Pel que fa als aspectes socials, estem amb interlocució amb DGAIA que tenen la tutoria legal d’alguns
d’aquests joves; fa temps que vam intentar una trobada amb l’objectiu de treballar amb previsió les
dificultats en les que ens estem trobant actualment però la resposta va arribar tard, ara, després del
COVID-19 s’ha accelerat. Ja fa temps que s’està fent un seguiment d’aquets joves a través d’una Taula
que es va crear amb totes les entitats que treballen al territori per poder donar resposta a la seva situació
d’aquests joves i reconduir-los fora de la via delictiva; però també necessitem que el tutor i el responsable
Agència de Suport i Serveis a les Entitats
c. Juan Sebastian Elcano, 6 - 08302 – MATARÓ
937 022 831 | participacio@ajmataro.cat

se’n faci càrrec, no podem carregar-nos tota la responsabilitat, perquè tampoc tenim els recursos
suficients ni és de competència municipal.
La presidenta del Consell afegeix que des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Generalitat
de Catalunya, es fan càrrec dels menors no acompanyats fins als 18 anys però després se’ls acompanya
amb una trajectòria socioeducativa i laboral fins als 21.
Explica que es va crear una taula amb totes les entitats de menors no acompanyats on es discutia quina
era la millor manera de treballar amb ells però es trobaven que al ser capital de comarca, els arribaven
menors i joves de tot arreu... Això es va poder treballar amb un pla que funcionava molt bé però va anar
degenerant amb altres problemàtiques.
Ara en aquest moment tenim una taula on hi participa la Direcció General d’Atenció a la Infància i
Adolescència, TASF i nosaltres com a Ajuntament, estem iniciant protocols per incorporar el Centre de
Salut Mental i Drogodependències. Des de fa un parell de setmanes s’està treballant intensament per
intentar recuperar aquests joves, essent conscients de les dificultats per que entrin novament al sistema
per les seves característiques.
La regidora de Seguretat comenta, respecte el tema de les ocupacions, que les dades que tenim són sobre
les actuacions en les que intervenim (no de tots els pisos ocupats); l’any passat van actuar 200 vegades
(potser en una ocupació van actuar 10 vegades) i aquest any fins ara 97; per tant, el número
d’intervencions és similars. El què sí ha augmentat força són les ocupacions frustrades; l’any passat 39 i
en el què porten d’any 19, més del doble que l’any anterior. En resum, el número d’ocupacions és similar
al del l’any anterior però aquest any se n’han evitat moltes més, gràcies en bona part a la col·laboració
dels veïns que truquen.
El representant del grup municipal Junts per Mataró, pregunta com està la promoció de 19 places
d’agents que es va anunciar l’any passat.
També vol saber com s’estan organitzant davant d’aquest repunt, els 170 agents que hi ha actualment al
municipi.
Per últim pregunta quines funcions farà el personal civil que es vol incorporar per cobrir els actuals llocs
d’agents de policia.
L’alcalde de Mataró explica respecte les 19 places d’agents de policia, que 7 s’han incorporat ja i 12
estan a l’escola i s’incorporaran a l’agost. L’acadèmia també afecta a la segona promoció de mossos
d’esquadra (la de l’any passat va anar tota a la ciutat de Barcelona) que també ha de sortir a l’agost i
esperem que una part vingui a Mataró.
Respecte l’organització policial, actualment hi ha una dotació lliure, matí i tarda, per atendre les
urgències i 1 o 2 cotxes patrulles per cada sector.
Pel que fa a la incorporació de personal civil, un exemple dels que substituirem, és la vigilància de
l’Ajuntament, que es feia amb policies locals i en aquest cas, es passarà a cobrir amb vigilància privada.
La regidora de Seguretat, Anna Villarreal, afegeix que es tractaria de tasques de caire més administratiu,
susceptibles de ser cobertes per personal civil i poder treure els agents al territori.
La representant de l’AVV Peramàs-Esmandies, comenta la necessitat d’un canvi legislatiu, tant pel que fa
a les ocupacions (que s’han de desallotjar amb molt poc temps sinó ja no hi ha res a fer), com en temes de
reincidència delictiva, sobretot quan hi ha violència, doncs no hi ha res més angoixant per la policia que
detingui un nano i al cap de 4 dies el torni a veure pel carrer. Pregunta què s’està fent des del govern per
provocar aquest canvi.
Per altra banda, manifesta el seu desacord amb les patrulles ciutadanes, i recolza el manifest conjunt que
s’ha fet des de les associacions veïnals.
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Per últim, insisteix en la necessitat de treballar una via social; comenta que la policia al carrer està molt
bé a curt termini com a pla de xoc però s’ha de pensar en com treballar amb aquets nanos, sense referents
familiars ni socials, alguns amb cultures diferents a la nostra, sense feina,...
L’alcalde comenta que tots els grups municipals van acordar unes declaracions institucionals que es van
enviar a les altres administracions, vam mantenir converses amb el conseller i ens vam oferir a anar de la
mà fins on calgués i hem demanat hora amb el ministre d’Interior per poder explicar les conseqüències
d’aquesta situació i l’efecte que té per la ciutadania.
La representant de l’AVV Pla d’en Boet considera que el tema de la delinqüència cal tocar-lo més
globalment; també hi ha la part social, el perquè passa això, que ve donat per una sèrie de
circumstàncies... Quan els joves compleixen certa edat surten sense res, sense cap control ni seguiment...
hi hauria d’haver recursos per abordar aquest tema, i poder-los reinsertar als màxims possible. Al igual
que fem cartes per reforçar la presència policia, caldria fer cartes per reclamar a la Generalitat que faci
polítiques en aquest sentit. Si no es fa així, aquests joves aniran a delinquir a un altre lloc.
També li preocupa la policia de barri; és un tema molt reclamat per les AVV en tots els Consells des de fa
anys. No se’ls veu pel carrer i en aquest sentit l’Ajuntament sí que té competències, a part de ser un tema
dissuasori.
Demana que les reunions sobre seguretat a Mataró es facin amb les associacions veïnals per tal que siguin
efectives; tot l’any vetllen per la seguretat del barri i sembla que no se les tingui en compte; i en canvi,
quan passa una moguda com la de Molins, de seguida tothom es posa les piles... Si no es tenen en compte
és quan surten aquests col·lectius que es prenen les coses a la brava, s’organitzen en grups de WhatsApp
que es dediquen a detenir gent sospitosa fins que ve la policia, registrant imatges i tot, fins al punt que no
està clar que sigui això legal. Demana per tant, més contundència contra les patrulles ciutadanes.
Respecte les ocupacions hi ha molts pisos que s’ocupen; pregunta si al darrera hi ha màfies i en aquest
cas, què s’està fent per controlar-les. També hi deu haver ocupacions de famílies que no tenen habitatge i
han d’estar al carrer i es veuen obligats a ocupar-ne un. Com es diferencia un tipus d’ocupació de l’altre i
com s’actua en cada cas.
Per últim, pregunta sobre la notícia que va sortir al Capgròs sobre la desarticulació d’una màfia de tràfic
de persones, quin seguiment s’està fent a nivell policial i de l’Ajuntament, i si això està relacionat amb la
prostitució, doncs hi ha diversos pisos que s’estan utilitzant per això.
L’alcalde David Bote, respecte les màfies, comenta que requereixen una investigació al darrera important
i no es disposa dels recursos per fer-nos-en càrrec ja que no és competència municipal. La representant de
l’entitat diu que no es tracta de fer-se’n càrrec sinó d’adreçar-se a la Generalitat o qui en tingui
competència per a posar-hi remei. L’Ajuntament és qui està a primera línia i és qui hauria de fer les
gestions necessàries per solventar aquests temes.
La regidora de seguretat afegeix que els temes relacionats amb màfies, no són una competència
municipal, es decreta secret i es va obrint poc a poc, i la informació no es filtra perquè si es va dient què
es farà, no serveix de res la investigació. L’alcalde explica que els policies locals també entren a la base
de dades, consulten, aporten i es coordinen entre ells... però cal que la situació s’abordi més enllà de la
ciutat. No és que no ens n’ocupem però no ho podem gestionar directament...
Respecte les màfies de les ocupacions, la regidora de seguretat, explica que s’obren línies d’investigació
però es necessita informació; molts veïns ho diuen però ningú ho denuncia, ningú identifica a ningú,
ningú testifica,... i així no anem enlloc, no hi ha constància, cal provar-ho.
Respecte les patrulles ciutadanes entenem que els veïns vulguin col·laborar però una altra cosa és que
actuïn com un cos policial, perquè es poden posar en situacions perilloses, tant per fer actes que estan
fora de la llei com per fer-se mal ells mateixos. En el moment que cometin alguna il·legalitat actuarem
però formar una patrulla en sí, tampoc és il·legal.
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L’APR comenta que quan es parla del tema de la seguretat, tota l’estona s’està parlant de MENA’S;
davant d’això es qüestiona el treball social que es pot fer ja que els serveis socials mai han estat massa bé
de recursos humans i a més ara, estan molt dedicats a cobrir les necessitats bàsiques...
També reflexiona sobre el tema de la participació; comenta que en aquest mateix consell hi ha la meitat
de persones que són de l’Ajuntament o de partits polítics i troba a faltar més participació ciutadana;
comenta que són massa informatius però poca participació real (per exemple, deixar anar una pluja
d’idees, valorar-les, tornar-se a trobar i discutir-ho, això, no es fa...).
Pel que fa al tema de les ocupacions està molt lligat a la manca de la seguretat; coneixent la realitat dels
serveis socials de Mataró, que estan ocupadíssims, es pregunta què poden destinar a situacions tant
complicades si no se’ls dota de més recursos.
La presidenta del Consell i alhora regidora de Benestar Social i Promoció de la Salut confirma que els
serveis socials estan molt per sobre de la mitjana en què treballem, però precisament perquè no tots els
delinqüents són MENA’S, estrangers, o joves migrats sols, sí que hi ha un perfil que necessitem
acompanyar-los en tot aquest procés; per això s’han muntat les taules citades, però també s’ha muntat un
grup específic amb dues dinamitzadores (integradora social i psicòloga) i una treballadora social que
treballen específicament per fer l’acompanyament d’aquests joves que s’escapoleixen dels centres, que no
volen fer un seguiment... juntament amb la col·laboració de Creu Roja. Acaba dient que malgrat els
serveis socials estiguin sobrepassats per la pandèmia i les seqüeles que aquesta ha deixat a nivell social,
es segueixen atenent tot tipus de problemàtiques.
L’alcalde David Bote, afegeix que van demanar intervenció al Departament TASF (Treball, Afers Socials
i Família) perquè tenen coneixement de què a alguns d’aquests joves els portaven a Mataró al matí i els
venien a recollir a la tarda (els tenen identificats, saben les matrícules de les furgonetes que els porten,
quan i on els deixen i recullen,...).
El representant del grup municipal Junts per Mataró comenta que la percepció del ciutadà darrerament és
que tots els problemes de seguretat dels últims mesos vénen de fora i no tenim recursos per solucionarlos, i pregunta, davant d’això, què pot fer l’Ajuntament? Cal saber què fem mentrestant, doncs no podem
estar esperant de que el departament o el Ministerio vinguin a solucionar-ho.
Per això preguntava quants efectius són a la policia local, i si són molts o pocs... Diu que els efectius de la
ARRO no poden estar jugant al gat i a la rata amb aquests joves; quan marxin (donat que són insuficients
i temporals) què passarà.... Diu que hi veu molta impotència.
L’alcalde considera que ha anat molt més enllà del que ell ha dit, dient que el govern que té per sobre no
aportarà cap solució al problema. Malament si no se li pot demanar com a mínim que utilitzi els seus
recursos i competències.
El representant del grup municipal diu que en cap cas ha volgut dir que desconfiï del seu govern però
donat que la resposta d’aquests no serà ni a curt ni mig termini, es pregunta què es pot fer mentrestant.
Comenta que quina previsió hi ha tenint en compte que entrem al juliol i hi haurà més moviment, més
gent, es reactivarà l’oci nocturn... Insisteix que esperar a que vingui un pla del Ministerio o de Mossos
d’Esquadra, és relaxar-nos; potser caldria elaborar el nostre propi pla amb els agents que estan sobre el
territori i coneixen la realitat.
Continua que la regidora diu que no es pot fer res si la gent no denuncia, però tampoc la ciutadania ha de
fer de policia. Recorda que a Ronda O’Donnell van tenir un problema amb uns locals xinesos perquè
feien molt de xivarri, no complien la normativa, baralles... i al final hi va haver una intervenció però van
haver de passar dos anys en què els veïns denunciessin, es reunissin, enviessin fotos, vídeos.... Per una
banda, no és la feina del ciutadà i encara menys genera seguretat; torna a insistir en saber què faran els
170 agents de la policia, mentre esperem que vinguin solucions de Generalitat.
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L’alcalde David Bote, recorda que la resposta a això ja l’ha donat.... Fins ara han tingut organitzats els
torns policials d’acord amb la pandèmia i des de fa una setmana s’han aconseguit més efectius i s’està
tenint una presencia policial important i amb uns resultats evidents. Posa d’exemples, la detenció de Can
Xammar, i dues detencions més amb ingrés provisional.... I respecte el cas de Ronda O’Donnell, es va
està treballant durant molt mesos i felicita públicament per la feina feta, que els ha permès aprendre’n
més i ara ser més contundents amb certs aspectes.
La regidora de seguretat Anna Villarreal considera que és molt injust dir que els cossos policials no estan
fent res i què se n’espera; policia local i mossos d’esquadra estan treballant fent uns reforços i uns torns
que seria molt injust dir que no treballen. A més, la policia nacional i guàrdia civil també està
col·laborant. El què està clar, és que pel territori que cobrim, els efectius de mossos són insuficients.
El caporal Vivern explica, respecte el què fan els 170 agents de policies locals, que només avui ja porten
dos detinguts i defensa la tasca que fan els seus agents. El problema que tenim és la multireincidència; els
agents actuen, els porten al jutjat, però a partir d’aquí ja no depenen de la policia, sinó d’altres instàncies.
La policia està desplegada al territori, hi ha un reforç, s’està intensificant la pressió i s’intenta donar més
seguretat a la ciutadania. Mirarem de donar resposta perquè aquest rebrot torni a uns estàndards diferents.
La policia treballa però també se l’ha de deixar treballar conforme les lleis.
La representant de l’AVV Pla d’en Boet, comenta que la sensació que té com a ciutadana és que
l’Ajuntament se sent impotent davant aquest rebrot de delinqüència, que se sent desbordat davant
d’aquesta situació tan greu. És cert que es necessita més reforç de policia i mossos però alhora et
preguntes quins recursos té l’Ajuntament per afrontar tot això.
Per altra banda considera que aquesta situació s’està exagerant molt als mitjans de comunicació i a les
xarxes socials i potser caldria combatre aquesta informació reiterativa, potser sembla més del què hi ha...
La regidora de Seguretat, diu respecte el comentari que la sensació d’inseguretat és superior a la
inseguretat real, que la gent ara està a casa i és un continuo de moviment de xarxes, que probablement en
una situació normal no s’hagués donat. Hauríem de repensar com comunicar les coses, perquè si no ha
arribar el reforç que s’ha fet de policia i mossos, s’haurà de veure com fer-ho perquè sigui eficaç la
comunicació. Una manera potser en reunions com aquesta però la informació ha d’arribar a tota la
ciutadania.
La representant de l’AE Boet Mataró comenta que ella no se sent insegura però està d’acord en què
s’hauria de cuidar la comunicació als mitjans perquè realment provoca aquest efecte d’inseguretat.
També pregunta com està el tema de la instal·lació de càmeres a la zona d’oci.
La regidora de Seguretat explica que les càmeres de la zona d’oci de Boet i entorn s’haurien d’haver
adjudicat però amb el tema del COVID19 s’han suspès els tràmits administratius i ara la previsió és
instal·lar-les abans que acabi l’any.
L’APR recorda que no se li ha contestat el tema de l’ocupació relacionat amb la inseguretat, quin era el
nivell d’inseguretat que provocava.
Respecte els joves que la furgoneta deixa cada dia a la plaça Miquel Biada, els serveis socials estan
treballant a la Taula corresponent la seva vinculació al sistema. Respecte el grup específic que s’ha
muntat per atendre als joves, es qüestiona si tres persones en un equip, sense dubtar de la seva
qualificació, són suficients per afrontar determinades situacions.
Per últim insisteix en el tema de la participació ciutadana, es qüestiona si es fa seguiment d’aquests
consells i comissions, quin guany se’n treu i si se’n podria treure més profit; amb l’ampli ventall de
població que hi ha a Mataró i que potser tindria coses a dir, és interessant plantejar-se si funciona i si
s’arriba a tothom.
Agència de Suport i Serveis a les Entitats
c. Juan Sebastian Elcano, 6 - 08302 – MATARÓ
937 022 831 | participacio@ajmataro.cat

La regidora de Seguretat, Anna Villarreal, comenta que desconeixen el número d’ocupacions reals;
només es té coneixement d’aquelles on hi ha hagut una incidència; no és que hi hagi un nombre molt
elevat però les que hi ha són molt actives i és important actuar, ja que hi ha relació entre on hi ha un
habitatge ocupat i el número de delictes que es produeixen a l’entorn i creen molts problemes de seguretat
i de convivència.
L’alcalde tanca la sessió donant les gràcies a tots els participants i la presidenta del Consell també agraeix
la participació de tothom dient que és un Consell molt potent on tots n’aprendrem molt.

Acords i compromisos
No n’hi ha.

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 20.35 h.

Presidenta del Consell Territorial

Secretària

Laura Seijo Elvira

Coral Mas Badia

Mataró, 15 de juny de 2020
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