ACTA DEL CONSELL TERRITORIAL DE ROCAFONDA, EL PALAU I L’ESCORXADOR
Caràcter: Extraordinari
Data: 12 de juny de 2020
Hora: 18.30 h
Lloc: Virtual
Hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell

Juan Carlos Jerez Antequera

President

Representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i Ciutat Jardí

Vocal

Representant de l’Associació de Veïns El Palau

Vocal

Representant de l’Associació de Veïns Les Santes - Escorxador

Vocal

Representant Grup Municipal En Comú Podem

Vocal

Representant del Grup Municipal C’s

Vocal

Representant del Grup Municipal PSC

Vocal

Representant del Grup Municipal ERC

Vocal

Representant del Centro Cultural Rocafonda

Vocal

Representant de l’Associació Cultural Llibre Viu

Vocal

Ciutadà a títol individual J.B.

Vocal

Cristina Iglesias Rabascall

Secretària

També assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell

David Bote

Alcalde de Mataró

Anna Villarreal

Regidora Seguretat Pública

Carlos García Oquillas

Cap d'Àrea Qualitat Urbana
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Tècniques de l'Agència de
Coral Mas, Elisenda Solé i Àngels Castillo

Suport i Serveis a les
Entitats

No assisteixen:
Representant de al Comunidad Islámica de Mataró Al Ouahda

Vocal

Ciutadà a títol individual J. C.

Vocal

Representant NEM (Unió de Botiguers)

Vocal

Representant Grup Municipal Junts per Catalunya

Vocal

L’ordre del dia és:
1. Informació sobre la situació de seguretat, convivència i civisme.
2. Mesures de desescalada i del pla de reconstrucció social i econòmica de Mataró.
Desenvolupament de la reunió
La sessió s’inicia a les 18.35 h.
(S’acorda avançar el punt 2 a l’inici de la reunió.)
2. Mesures de desescalada i del pla de reconstrucció social i econòmica de Mataró.
El president, Juan Carlos Jerez, dóna la benvinguda i agraeix l'assistència a tots els membres. Desitja
que tots els assistents hagin pogut passar el confinament el millor possible dins de la brutalitat que ha
suposat aquesta situació sobrevinguda per a tothom.
Explica les mesures contra la crisi impulsades per l'Ajuntament en fase de desescalada. Protecció Civil
en fase d'alerta va activar el comitè de crisi, amb la presidència de l'Alcalde i format per personal
transversal de tot l'Ajuntament. Al llarg dels 3 mesos de confinament, s'han anat implementant
mesures, fins i tot abans del decret d'Estat d'Alarma. S'ha estudiat tot el que s'ha de fer en cada
moment, han intentat fer-ho el millor possible, hem estat una de la ciutats pioneres en algunes
mesures per apaivagar els efectes del Covid. Mataró i el Maresme, per sort, no ha estat de les zones
més castigades del Covid. Tenen al costat tots els grups municipals del ple, han signat un Acord per a
la Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró, el dia 15 de maig. També l'han signat els agents socials
de Mataró, sindicats, empresaris, i petita i mitjana empresa de Catalunya, entre d'altres. Les mesures
que pren l'Ajuntament es van incorporant a les accions del pacte. Es posa en marxa un nou
Observatori de Ciutat, del Covid. Tota la informació s'actualitza permanentment. Passarem l'enllaç a
tots els membres. Dades de l'atur, de la mobilitat, la contaminació, dels Ertos, de tot. S'ha fet ja la
segona sessió de la mesa, i s'obrirà la participació als consells properament, es crearan espais de
participació amb la plataforma Decidim. Anirem informant periòdicament de tot, i la ciutadania podrà
aportar per a la reconstrucció de Mataró. Una de les aportacions econòmiques més importants, 1,5
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milions dels pressupostos participatius es posaran per la reconstrucció de la ciutat, per a projectes
socials.
Juan Carlos Jerez proposa fer un dia una sessió específica per tractar aquesta qüestió i s'ofereix per
resoldre dubtes online un cop haguem enviat els enllaços per email. I passa la paraula a l'Alcalde de
Mataró, David Bote, per tractar el següent punt.

1. Informació sobre la situació de seguretat, convivència i civisme.
L'Alcalde es disculpa per haver arribat una mica tard ja que estava reunit amb el Conseller
d'Ensenyament, Josep Bargalló, per mirar com s'encara l'inici del proper curs dins la nova normalitat.
L'Alcalde explica que pel govern de la ciutat, la seguretat és una de les prioritats, sempre ho ha estat,
fins i tot en el pressupost del 2020 es van afegir 1,5 milions d'euros, finançats entre d'altres amb la
pujada d'impostos, per contractar 19 policies més, per a la plantilla de Policia Local. En aquests
moments 7 agents estan incorporats i 12 estan a l'escola i si tot va bé, s'incorporaran el mes d'agost.
La Junta Local de Seguretat ordinària celebrada al gener, no va presentar bones xifres, així es va dir
amb tota la transparència del món. El govern va avisar que el canvi de tendència responia al pla de xoc
que estava implementant Barcelona contra la delinqüència. No havia baixat la feina de la Policia Local i
s'estan produint moltes detencions, i el resultat es podia deure doncs a la baixada de les detencions a
Barcelona, va ser un punt d'inflexió, un canvi de tendència en negatiu a Mataró.
Hem estat molt centrats en el control de la pandèmia del Covid, per convicció i segons marca l'Estat
d'Alarma. Ara fa unes setmanes, hem detectat un increment dels fets delictius, i un dels primers llocs
ha sigut a Rocafonda, ha estat un repunt considerable. Hem previst una actuació específica al barri, en
quant a la presència de policia i a intervenció comunitària. Aquest repunt s'ha estès també al conjunt
de la ciutat, arribant a tenir una situació greu les darreres dues setmanes. S'han reprioritzat les ordres
de servei de la Policia Local, tenien ordres del Ministeri de l'Interior de fer complir la desescalada, però
veient la situació de la inseguretat, hem donat l'ordre als comandaments policials que es tornés a les
tasques de seguretat ciutadana d'una manera molt més intensa. Hem discutit totes les mesures amb
els que considerem que formen part de la solució. Vam celebrar una Junta Local de Seguretat amb
Interior, on ha assegurat un increment de Mossos d'Esquadra a la ciutat. Hem revisat, arran d'unes
converses amb els jutjats, que ens van obrir una porta nova, el nostre protocol antiocupacions. Avui
n'hi ha una que corre per les xarxes que és de fa tres mesos, i la Policia Local la va frustrar. Vam
desallotjar al Camí Ral, una altre a Via Europa, i anirem revisant el protocol, és una eina per donar més
resultats. És una via que no serveix per totes les ocupacions, però que ens ajudarà als desallotjaments.
La Fase 2 ens ha afectat en la reorganització dels serveis municipals. Hem reforçat la presència policial,
Mossos d'Esquadra també. Estem en reunions amb Interior per mantenir la pressió policial fins que
sigui necessari. Amb Afers Socials i Família estem treballant perquè joves que formen part d'aquests
casos, es puguin reconduir dins del sistema. Hi ha situacions que escapen de qualsevol lògica i no són
raonables, un dels casos és una persona que ha estat detinguda 16 vegades. S'han fet moltes
detencions, l'esforç policial és alt, hi ha 9 persones que acumulen 70 detencions en pocs temps. Les
lleis han de canviar, i així ho manifestem a qui té la capacitat per fer-ho. Reincidir d'una manera tan
salvatge hauria de tenir un càstig superior. Vaig escriure al Fiscal General de l'Estat, al Ministre de
l'Interior i al President Torra. Estem accelerant al màxim el desplegament policial al territori.
Ens consta que la pressió policial està fent el seu efecte. Hem tret del carrer algunes persones que
estaven generant aquesta situació. Presó provisional per a una persona de Rocafonda que feia
estrebades i robatoris amb violència. S'estan fent operacions de més profunditat, amb Guàrdia Civil i
Mossos, contra el tràfic de persones i una altra operació de la Policia Nacional contra la salut pública.
Hem anat a buscar l'ajuda i col·laboració de tothom.
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Delinquir no pot tenir un cost tant baix. Intentarem posar tot de la nostra part perquè així sigui i poder
rehabilitar totes les persones que sigui possible. És un compromís absolut del govern. La idea d'avui és
poder escoltar-vos.
La regidora de Seguretat Pública, Anna Villarreal, intervé per parlar dels resultats que estan tenint els
reforços policials. S'ha fet operacions policials coordinades que han acabat amb detencions. La pressió
policial està fent que baixin els delictes i que hi hagi més resolucions. Estem fent pressió als jutjats
perquè dictin presons provisionals, intentant treure de circulació persones que delinqueixen molt,
perquè sabem que si surten ho tornaran a fer.
Pel que fa a les desocupacions, el protocol, a més de fer les tasques de mediació i suport als
propietaris, i d'informació als subministradors de serveis bàsics, ara s'ha acordat el desallotjament si
l'estat dels immobles suposava un risc per les persones. S'ha fet al Teler, pis i local, i a una entitat
bancària a Via Europa. S'ha creat un equip d'intervenció comunitària per treballar amb joves, amb
situacions de conflicte a l'espai públic, derivats de Joventut i Serveis Socials, a través d'una intervenció
socioeducativa, perquè no estiguin al carrer fent petits furts, sinó que sigui redreçats i tinguin
oportunitat de recuperar-se.
S'obre el torn de paraula.
−

−

El representant del Grup Municipal Ciutadans intervé per dir que la reunió d'avui és calcada a
la de l'any passat. Però avui les coses estan pitjor, a Rocafonda hi ha 3 o 4 intents d'ocupació
diaris. No vol culpar l'Ajuntament, li consta l'esforç de l'Alcalde i de Juan Carlos Jerez. Al bloc
del costat seu, al seu carrer, hi va haver un intent d'ocupació i la Policia Local explica que el
problema és legal. Que hi hagi molt Mossos no és determinant, tot i que és millor que n'hi hagi
més. A l'hora i mitja d'estar detinguts, els delinqüents tornen al lloc dels fets a amenaçar al
denunciant. Podem posar tots els pegats que vulguem, però el problema és legal. I hi ha grups
polítics que parlen sempre de les necessitats dels nois que ocupen, jugant a la ambigüitat, i la
part pedagògica no serveix, ja ho hem comprovat. Tenim un problema gravíssim. Els veïns
estan perdent la paciència i estan disposats a fer el que faci falta. No només estem parlant de
patrulles veïnals, estan defensant els seus propis blocs. Al barri s'estan posant les coses molt
malament. Canviem les lleis i apliquem amb contundència les ordenances. No hi pot haver
impunitat absoluta. Qui ocupa vivendes i atraca pel carrer són màfies organitzades. A nivell
municipal només ens podem defensar, poca cosa més podem fer. Qui té una necessitat té els
Serveis Socials per ser atès. Qui ocupa habitatges està ocupant vivendes que serien útils per a
famílies necessitades. Hi ha partits polítics que haurien de revisar el seu posicionament. La llei
s'hauria d'endurir al màxim, cal aplicar canvis legals i també les ordenances municipals.
El representant de l'AV Rocafonda parla de la inseguretat amb dos factors, respondre amb
policia però també fer tasca preventiva, és a dir tasca social. No podem envair els carrers de
policia. Hi ha molts adolescents fills de veïns que arriben a certa edat, i no troben feina, és
molt fàcil vendre droga, i ho fan. Hi ha hagut gent que no s'ha confinat i ha seguit el seu
negoci. Hi ha menors del barri que s'apunten a això. Cal una tasca social. Però també cal una
tasca policial perquè hi ha gent que té por de sortir al carrer. No és per fer alarmisme, però hi
ha un problema real. Hem d'evitar que hi hagi algú que perdi el cap i faci mal a algú. Hi hauria
d'haver més presència policial, que siguin més visibles al carrer. Hi ha un problema real
d'inseguretat.

Hi ha dos tipus d'ocupacions, hi ha gent que no té on viure i busca pisos buits, sovint recorrent a les
màfies. I llavors hi ha una ocupació sorollosa, perillosa, que va acompanyada de delinqüència, i amb
aquesta hem d'actuar de manera immediata. Com la de La Caixa del carrer Nicolau Guanyabens, o a la
Carretera de Mata. No són persones que els han venut una clau al Marroc. Són nois que són
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presumptes delinqüents. Haurien de ser desallotjats immediatament. No estem davant d'un problema
familiar, són perillosos i creen inseguretat, amenacen, és una ocupació agressiva. Com a Molins, on els
veïns es van agrupar per fer-los fora. Si algú ha vingut del Marroc perquè no té on viure, és diferent. La
nostra Associació Veïnal sempre ha estat intentant fer una tasca preventiva, i ara segurament perdrem
el Totes Plegades, i ens entristeix molt, perquè és una feina de formigueta. No podem pensar que tots
són dolents i nosaltres els bons.
−

La representant del Centro Cultural Rocafonda explica que a la seva zona s'estan trobant amb
molts menes, fins a quin punt podrem assumir tanta gent? No tenim lloc? Les persones que
estan entrant il·legals, com ho farem si aquí no hi ha mitjans per a tothom? Si s'han de moure,
doncs que els polítics ho facin, canviar lleis. En el bloc del costat de la Cooperativa, volien
entrar a casa d'una senyora vídua que viu sola, i si ningú la pot ajudar? Calen mesures amb els
robatoris, atracaments, ocupacions, cada dia n'hi ha. En una de les reunions que vam fer ja
vam dir que hi ha aquest problema a Cerdanyola, Peramàs, aquí i al centre, ara també. Les
patrulles veïnals poden ser útils, però no és la solució, perquè una persona pot perdre els
nervis, i que la cosa vagi a pitjor. No estem acostumats a la violència. Et pots buscar la ruïna.

No vull que es pensin que sóc racista, però s'ha parlat amb els imams? Pensem que ells poden saber
qui són els responsables de la delinqüència, igual si parlen amb els caps dels grups, poden intentar
parlar amb ells. Saben qui són, però el que passa és que sovint es tapen els uns als altres.
−

−

Juan Carlos Jerez respon a les intervencions. Posa en context el que s'ha fet els darrers temps,
declaracions institucionals demanant l'enduriment de les lleis que regulen les ocupacions. No
s'entén que qualsevol pugui entrar en un habitatge, està privant a un altre de poder disposar
de l'habitatge, i creen problemes. Això està molt mal contemplat en els procediments penals i
civils, és fonamental que canviïn les normes. Des que es va crear la Unitat de Convivència i
Civisme s'ha fet molta feina, però no és suficient. S'ha ocupat tants pisos de bancs, fons voltor,
ara s'estan ocupant locals. I com que els locals no tenen cèdula d'habitabilitat es pot fer més
pressió. Hi ha moltes ciutats amb els mateixos problemes, Badalona, Santa Coloma, Sant
Adrià... Hi ha una manca greu d'efectius de Mossos d'Esquadra. Hi ha una sèrie de delinqüents
que al marge de la seva nacionalitat o procedència, no es mereixen estar entre nosaltres,
perquè estan atacant a les persones més vulnerables de la nostra societat.
L'Alcalde intervé per explicar que allà on s'hagi d'anar hi anirà. No s'envien les cartes per fer
veure res. I convidaran a tothom a anar amb ells on faci falta. Han enviat les cartes per
intentar tenir una resposta, sobre el canvi de lleis.

Si parlem de la doble moral d'alguns, no es pot estar parant segons quina iniciativa i al mateix temps
ser el titular de la competència, i això a Catalunya passa. Donar la cara i dir que el problema és
d'altres, arriba un punt que no té sortida. Sobre la tasca social, a Mataró assumim moltes crítiques que
ens deien perquè només finançàvem actuacions en habitatge en alguns barris i en altres no. Potser
hem d'exigir que la Generalitat recuperi la Llei de Barris, que a dia d'avui és un projecte enterrat. Som
voluntariosos, però no podem carregar amb totes les competències. No és el mateix per nosaltres
Cerdanyola i Rocafonda, i per a la Generalitat no hauria de ser el mateix qualsevol ciutat. És més lent si
ens ho carreguem tot a la nostra esquena. Hi ha gent que demana una cosa que després no és capaç
de donar quan governa.
Sobre les entitats bancàries, hem explicat la situació. Ens han obert una via que estem explorant per
poder fer desallotjaments de forma més àgil. No serà una fórmula universal, però dins de tot el que
nosaltres puguem exprimir, ho farem. A la Carretera de Mata vam dedicar molts esforços, i ja va venir
la Policia Nacional i Mossos, i vam aconseguir desbloquejar la situació. Tant de bo ens haguessin
facilitat llavors l'eina que tenir ara.
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Aquest any ja hem fet un gran esforç, però si volem més policies hem de pagar més. I ens quedem
sols. Tindrem 19 policies més per poder tenir més presència. I estem davant d'un canvi de model de la
Policia Local per poder tenir una presència més propera al territori.
Això va de bons o dolents, els dolents se'ls ha de parar els peus, no pot ser un camí fàcil. Igual que
quan anem a Rocafonda, els veïns em pareu perquè em coneixeu i xerrem, després de 4 anys d'alcalde
em paren també persones d'origen marroquí. I volen viure tranquils igual que vosaltres, tenen les
mateixes queixes. Em consta que des de la Mesquita fan una gran feina i un gran esforç. Al Palau per
exemple, hi ha un gran capellà, però hi van molt pocs cristians. Doncs de la mateixa manera, a la
Mesquita no hi van tots, no és que es tapin, perquè tenen la mateixa voluntat. A Mataró hi ha moltes
persones d'origen africà i és un error associar immigració amb delinqüència, les xifres diuen que no és
veritat. Cal buscar que les lleis siguin contundents i que el que la fa l'ha de pagar, es digui com es digui.
Aquest és el camí que estem treballant. I com que això de moment no serà d'avui per demà, per això
estem fent tot el reforç de desallotjaments, i la pressió policial i el treball comunitari, per intentar
solucionar el problema que tenim ara.
−

La regidora, Anna Villarreal, parla de la necessitat d'un canvi de lleis per a les ocupacions i
també per a la reincidència en la comissió de delictes. Amb la llei actual, als delictes lleus de
furts no s'hi pot aplicar la reincidència, i llavors els delinqüents es limiten a aquest tipus de
delictes, perquè ho saben, que no se'ls acumula. Això hauria de canviar.

El menor que va amenaçar el propietari del local de la plaça de la Peixateria, ja ha ingressat a un
centre de menors per ordre de la Fiscalia, però això no surt a la notícia. Hi va haver una actuació
impecable de la policia i una resolució d'acord a la gravetat del cas i a la normativa.
Sobre la prevenció, tindrem més policies a l'agost. Recuperarem més efectius posant vigilància privada
a l'Ajuntament. I tot allò que puguem reemplaçar per perfils professionals que no calgui que siguin
policies, ho farem, per tal de posar més policies al carrer. No serà immediat ni ràpid, però hi estem
treballant. Volem fer un desplegament territorial, és pel model que apostem.
−

−

−

−

Juan Carlos Jerez amplia la informació dient que arran dels fets de fa un any a Rocafonda,
estem molt a prop de tenir càmeres de videovigilància, al Parc de Rocafonda al pàrquing, al
carrer Rosselló de Cerdanyola i a la zona d'oci nocturn de Mataró. Tenim des de fa un any el
pressupost, i estan en marxa les licitacions. Aquesta serà una forma de complementar la tasca
de la policia.
L'Alcalde explica que la notícia sobre el carrer Barcelona que surt publicada recull una realitat
que ja no existeix. No hi apareix que el menor està internat, el menor no està al carrer. Hi ha
coses que han anat passant al llarg de la setmana que fa que la situació hagi anat millorant. La
notícia no recull l'evolució al llarg de la setmana, l'incident és del cap de setmana passat, el
judici ràpid va ser ahir i el delinqüent està internat. Seguirem treballant per millorar la
situació.
Pren la paraula el representant del Grup Municipal ECP. Es contempla la possibilitat de creació
de nous perfils laborals de seguretat, noves figures de treball per minvar la tasca de la policia?
A banda d'externalitzar el servei de seguretat.
El representant del Grup Municipal Ciutadans parla del problema de la reincidència, en
aquest cas no té cap validesa en el que estem parlant, ja que només s'aplica en el cas de
condemnes fermes. S'hauria de plantejar un altre tipus de reincidència.

Quan s'ha parlat dels diferents tipus d'ocupacions, evidentment que hi ha dos tipus, en el passat hi ha
hagut ocupacions relacionades amb necessitats concretes, però Serveis Socials a Mataró funcionen
molt bé, per tant qui necessiti habitatge, ja l'atendran, l'Ajuntament té habitatge amb aquest objectiu.
No necessita pagar-li a una màfia per ocupar. El que fan les màfies és ocupar pisos, a Rocafonda en
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concret, que són de titularitat municipal precisament per gent necessitada. Cal doncs tractar aquestes
ocupacions d'una altra forma. S'estan donant ocupacions massives de màfies. La proposta que faig és
doncs retorçar la llei. Si tal com està no es pot fer fora la gent, doncs anem a fer fora a tothom, i qui
tingui un problema que denunciï, entrem als pisos i fem fora la gent, soldem la porta per fora. Hem de
començar a prendre decisions d'aquest tipus. De moment el pis es recupera.
Jo no associo les ocupacions a la immigració, de fet el campió del butró a Rocafonda, el que és capaç
d'entrar a més pisos en un sol dia, no ve de lluny. No s'ha de barrejar una cosa amb l'altra.
L'Ajuntament ha de fer un pas endavant, i ha d'usar la llei en la seva contra, igual com fa el delinqüent,
retorçar-la. No ens queda gaire més per fer si no es canvien les lleis.
−

−

L'Alcalde respon a les intervencions dient que a la incorporació de policies locals, també hi
sumarem la intervenció d'algun comandament que acompanyi el canvi de model, que serà un
efectiu més. Ja vam fer un canvi organitzatiu a l'inici de mandat per agilitzar totes les sancions
administratives, que està donant els seus fruits. Les inspeccions i el control d'activitats estaven
un departament i les actes en un altre, ja que les aixeca la policia. Ara unifiquem sota una
única persona el control d'activitats. Ens està permetent ser més eficients i estar imposant
sancions molt altes a determinats establiments i actituds per tal d'imposar disciplina. La
regidora és molt valenta per signar les sancions que està signant, és molt estricta. El canvi
organitzatiu està donant bons resultats, la gent ens ho demanava. Volem acompanyar aquest
desplegament amb algun comandament més. A més, volem ampliar la policia de barri, en una
reunió presencial a l'AV Palau, ja ens van dir els assistents que els coneixien, i ara estem
treballant per poder-los ampliar. En volem més.
Juan Carlos Jerez pren la paraula per parlar de les figures d'agents cívics. En posarem més en
la mesura que tinguem recursos, i figures d'inspecció, perquè no tot ho hagi de fer la policia
local de convivència i civisme i seguretat. Ara tenim les plantilles tancades, no les podem
ampliar, només podem cobrir vacants. Tenim la idea que siguin més treballadors públics els
que puguin fer inspeccions d'activitats, control d'abocaments il·legals, de gossos, tot això
col·laborant amb la policia. Però tenim un problema de recursos. Un exemple: El dia 15
comença la temporada de bany a les platges, i estem obligats a fer controls d'aforament, per
l'Estat d'Alarma, perquè es guardin les distàncies. Això teòricament ho ha de fer la policia.
Nosaltres contractarem 22 auxiliars de servei en funcions d'agent cívic per a tota la temporada
d'estiu. Hem d'alliberar les policies perquè es puguin centrar en prevenir i combatre la
delinqüència.

Tanca la roda d'intervencions el President del Consell, Juan Carlos Jerez, recordant que facilitarem
tota la informació que s'està treballant a través de la Mesa per a la reconstrucció social i econòmica de
Mataró, per correu electrònic a través de la secretaria del Consell. És una tasca que ens implica a tots.
I a partir d'aquí buscarem fórmules per tenir les vostres propostes i fer el feedback de la informació.
L'Alcalde dona per acabat el Consell agraint la presència, dient que els regidors estan disponibles a
escoltar a tothom per possibles aclariments i comentaris. Que tenen moltes idees, seguiran batallant i
que no es rendiran.

La sessió finalitza a les 19.45 h
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President Consell Territorial
de Rocafonda – El Plau - Escorxador

Secretària Consell Territorial
de Rocafonda – El Plau - Escorxador

Juan Carlos Jerez Antequera

Cristina Iglesias Rabascall

Mataró, 12 de juny de 2020
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