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CONSELL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ       

 

Número sessió: 11 

Caràcter: Ordinari 

Data: 18 de juny de 2020  

Hora: 19.00 

Lloc: Format virtual 

 

Hi assisteixen 

 

Regidora de Seguretat Pública Presidenta 

Grup Municipal PSC Vicepresident 

Tècnica de Seguretat Secretària  

Director de Seguretat i Civisme Tècnic 

Servei de Policia Local Tècnic 

Servei de Protecció Civil i Salut Tècnic 

Cos Mossos d’Esquadra Tècnic 

Grup Municipal Junts per Mataró Vocal 

Grup Municipal ECPM-ECG Vocal 

Grup Municipal C’s Vocal 

Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de Mataró i Comarca Vocal 

Associació per la Cultura i la Cohesió Social Vocal 

Associació de veïns Mataró Centre Vocal 

  

 

S’excusen 

 

Coordinador Àrea Gestió de l’Espai Públic Tècnic 

Grup Municipal ERC-MES-AM Vocal 

Creu Roja de Mataró Vocal 

ADF Serra de Marina Vocal 

Associació de veïns de Torre Llauder Vocal 

Unió de Botiguers Vocal 

ONCE Vocal 

Col·legi d’Advocats de Mataró Vocal 

Gremi d’Hosteleria i Turisme de Mataró i Maresme Vocal 

UGT Vocal 

Grup Atletisme Lluïsos Mataró Vocal 
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Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 

2. Constitució del Consell de Seguretat 

3. Estat de la seguretat a Mataró 

3.1. Balanç 2019 

3.2. Situació actual 

4. Actuacions en relació a les ocupacions d’immobles 

5. Gestió de la pandèmia del COVID-19 

6. Elecció dels representants al Consell de Ciutat 

7. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

S’inicia la sessió a les 19.12hr, indicant que la sessió serà gravada només a efectes de confecció de 

l’acta. 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta amb el vot afirmatiu del tots els assistents. 

 

2. Constitució del Consell de Seguretat 

Es constitueix el Consell de Seguretat pel mandat 2019-2023, coincidint amb el canvi de govern. Les 

renovacions han afectat a les presidència, a la secretaria, als grups polítics incloent la vicepresidència i 

als sindicats. També hi ha alguna entitat social nova. 

 

3. Estat de la seguretat a Mataró 

El cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra fa un petit resum de les dades que es van tractar en la última 

sessió de la Junta Local de Seguretat que va ser extraordinària. Les dades fan referència al període de 

maig´18 a abril´19 i maig´19 a abril´20, indicant que les dades poden ser desdibuixades degut a la 

situació de l’Estat d’Alarma, sobretot en l’etapa més dura del confinament. 

Comença indicant que els delictes han augmentat un 4% a la ciutat de Mataró. Destaca que s’ha produït, 

en aquest període, un augment dels robatoris amb força, sobretot en algunes tipologies com robatoris en 

interior de vehicle, en espai públic, robatoris amb estrebada així com un augment important en robatoris 

en establiments.  

Tenint en compte que aquestes dades no estan en igualat de condicions que en altres períodes, s’observa 

que des del setembre del 2019 hi ha hagut un fort augment de robatoris amb força i sobretot de robatoris 

amb violència i/o intimidació, que no s’ha reduït fins que no s’ha entrat en període de confinament dur. 

Dins del període de confinament, a partir de la setmana del 25 de maig, les dades de robatori amb 

violència i/o intimidació i de robatori amb força, indiquen que són dades preocupants. Una de les 
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hipòtesis que el cos de Mossos d´Esquadra es planteja és que aquests robatoris estaven concentrats en la 

zona d’oci nocturn i que amb el confinament s’han desplaçat cap a altres zones de la ciutat i ha anat en 

augment en el moment en què la circulació per la via pública ha estat permesa. 

El cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra indica que fa molts anys que es treballa conjuntament amb la 

Policia Local de Mataró sobre els delictes que hi ha associat a l’oci nocturn. S’ha pogut comprovar que 

el perfil de les persones que cometen aquests delictes és molt concret i que provenen de noves regions, 

pel que hi ha nous delinqüents a la ciutat de Mataró.  

El cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra indica que s’ha augmentat el patrullatge a Mataró, el que ha 

fet doblar el nombre de detencions. Que els robatoris en establiments es donen en horari nocturn. Que 

realitzant un mapa de Mataró, es comprova que en horari diürn els robatoris se situen a la zona centre 

de Mataró, mentre que en horari de tarda aquests robatoris es desplacen cap als barris. 

Si es comparen les dades que van des del 1 de maig al 7 de juny del 2019 i del 2020, es pot observar 

com s’ha passat de 4 detinguts per robatori amb violència al 2019 a 13 al 2020 i, de detinguts per 

robatoris amb força de 5 detinguts al 2019 a 16 al 2020. 

També destaca els ingressos a presó, indicant que ens els últims 15 dies han ingressat 4 detinguts i 1 en 

centre de menors. Un dels 4 detinguts era reincident. 

Per acabar indica que s’han realitzat dispositius en ocupacions, que aquests dispositius s’han produït en 

punts calents de la ciutat i que només busquen delinqüents. 

La regidora-presidenta del Consell indica que en la Junta Local de Seguretat del mes de gener ja es va 

detectar un increment de la delinqüència, on es va poder apreciar que s’ha produït un desplaçament de 

Barcelona cap de Mataró de les persones delinqüents. També destaca que les dades durant el 

confinament han arribat quasi a 0 amb un augment posterior d’aquesta delinqüència. 

Indica que l´Alcalde de Mataró va convocar una reunió de la Junta Local de Seguretat en la que hi va 

assistir el conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, el qual va oferir un reforç puntual per 

poder fer front a aquest augment. 

La regidora-presidenta del Consell agraeix als dos cossos policials, Mossos d´Esquadra i Policia Local 

la tasca que han realitzat.  

També indica que l’Alcalde de Mataró ha enviat cartes al Ministres d’Interior, al President de la 

Generalitat i al Fiscal General de l’Estat per demanar accions urgents contra la inseguretat a la ciutat i 

sol·licitar una xarxa de col·laboració. Informa que s’ha realitzat una reunió amb el Director General de 

la Policia per fer un seguiment de les actuacions conjuntes amb el cos del Mossos d’Esquadra. 

La regidora-presidenta dóna la paraula a l’Intendent Major en cap de la Policia Local indicant aquest 

que primer farà un petit resum de l’anàlisi de seguretat ciutadana. Indica que durant els mesos del 

confinament, en els quals no hi havia gent pels carrers, els delictes van baixar, però en el moment en 

que s’ha començat a entrar en les diferents fases de desconfinament, hi ha una remuntada de la 

delinqüència així com de les ocupacions problemàtiques. També indica que no necessàriament els 

delinqüents són MENE´s. Destaca la sensació d’inseguretat que té el ciutadà. 

L’Intendent Major en cap de la Policia Local comenta que des d’aquesta policia també s’ha fet un 

esforç important, ja que ens les darreres dues últimes setmanes hi ha 9 i 11 patrulles al carrer en 

diferents barris de la ciutat. Indica que les dades mostren que hi ha un augment dels actes delictius. 

L’Intendent Major en cap de la Policia Local passa a fer un repàs de les dades d’accidents de trànsit a la 

ciutat, indicant primer de tot que l’any 2019 es va tancar amb unes dades bastant bones, ja que la 

sinistralitat va baixar un 10%. Es va passar al 2018 amb 401 accidents al 2019 amb 360 accidents. 

També destaca que la lesivitat d’aquests accidents ha disminuït un 10% del total dels accidents i 

remarca que és el tercer any consecutiu sense morts per accidents de trànsit a la ciutat de Mataró. 
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Respecte a les dades dels primers 5 mesos del 2020, comparats amb l’any anterior, el confinament ha 

fet reduir els nombre d’accidents en un 35%, que aquesta baixada es produeix a totes les tipologies 

d’accidents. Indicada que l’horari en què es produeixen més accidents és a les 13.00hr. així com el dia 

de la setmana amb més accidents és el dimarts. Respecte a les dades dels atropellaments en aquest 

mateix període, aquestes han baixat encara més degut al confinament, són dades força bones. S’ha 

reduït en un 67% el accidents per atropellament. Respecte al lloc a on es produeixen els accidents, 

l’avinguda Puig i Cadafalch és on s’han produït més, amb 4 atropellaments, però aquests han estat en 

diferents llocs de l’avinguda, per la qual cosa, no es pot considerar com un punt negre d’accidents a la 

ciutat. 

La regidora-presidenta dóna torn de paraules. 

El representant de l’Associació per la Cultura i la Cohesió Social indica que hi ha passos de vianants en 

que els hi falta il·luminació i en altres, que si que tenen la il·luminació, però aquesta està tapada per les 

branques dels arbres que hi ha als voltants. També comenta que fa unes 3 setmanes que donar avís a la 

Policia Local informant que a la rotonda del Pintor Cusachs hi havia un vehicle abandonat i que a data 

d’avui encara hi és, per la qual cosa pregunta quin és el procediment. També comenta el tema de la 

velocitat dels vehicles a la ciutat, ja que s’han instal·lat senyals de límits de velocitat però que 

igualment la gent no els respecte. Referent a aquest tema comenta la possibilitat d’instal·lar càmeres a 

la ciutat per controlar la velocitat. Com a últim, comenta que Mataró és una ciutat a on hi ha molt de 

soroll. 

La regidora-presidenta del Consell comenta que es pren nota de tots aquestes indicacions. 

L’Intendent Major en cap de la Policia Local de Mataró respon a les qüestions plantejades pel 

representant. Referent al tema de l’enllumenat dels passos de vianants, comenta que aquest tema el 

gestiona el servei de Manteniment de l’Ajuntament i que s’envia nota perquè en tinguin constància. 

Respecte al tema del vehicle abandonat, comenta que per poder retirar un vehicle de la via pública, el 

procés és llarg, quasi sempre és més de 6 mesos. També comenta que a vegades, per la llei un vehicle 

no es pot considerar com abandonat, per la qual cosa pot estar més d’un any en el mateix lloc. Referent 

a la velocitat dels vehicles, confirma la falta de radars a la ciutat i que el tema de instal·lar càmeres a la 

ciutat és un tema de govern. Finalment, referent a la qüestió del soroll informa que els sonòmetres que 

actualment disposen no són vàlids, ja que existeix una nova normativa i aquest no estan homologats. Es 

pot informar al ciutadà de la problemàtica amb el soroll, però no és pot denunciar. 

El representant del grup municipal de Ciutadans comenta respecta a la seguretat vial, que ell té la 

percepció que els semàfors estan mal sincronitzats els uns amb els altres i respecte al tema de la 

seguretat ciutadana comenta que hi ha molta zona per cobrir i pocs efectius. 

La regidora-presidenta del Consell respon a les qüestions plantejades indicant que el tema dels semàfors 

serà traslladat al servei de Mobilitat i que respecte al tema de la seguretat ciutadana, indica que s’estan 

aixecant actes als bars per diferents motius però a la vegada que ha de ser un fet constatat pels agents. 

El representant del grup municipal de Junts per Mataró comenta que llegint l’acta de la sessió anterior 

amb tot el que s’està dient en aquesta reunió, té la percepció que és el mateix i que això el preocupa. 

També pregunta com està el Pla de Seguretat, ja que sap que era pels anys 2013-2019 i remarca que des 

de la última reunió del Consell de Seguretat han passat 16 mesos. Destaca la col·laboració que hi ha 

hagut entre la Policia Local i el cos dels Mossos d’Esquadra així com la col·laboració que hi ha hagut 

entre els diferents grups politics. Pregunta referent a les dotacions addicionals d’agents dels Mossos 

d’Esquadra i referent a les dotacions de la Policia Local, com està el tema de les jubilacions, si ja s’han 

incorporat les noves dotacions, si està igual que la última reunió, etc. També pregunta referent al xat del 

grup de Whatsapp de la Policia Local, on hi havia comentaris amb un to ultra, vol saber com està aquest 

tema, si s’ha obert investigació. També comenta que el tema de la percepció no és el mateix que la 

realitat. Que, per ell, a Mataró el tema de la inseguretat no és una sensació, sinó que realment hi ha 

inseguretat. També comenta que potser s’haurien de fer polítiques socials, d’ocupació, econòmiques, 

etc, però que a la vegada aquestes polítiques no tinguin un efecte crida. 
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La regidora-presidenta del Consell respon a les preguntes plantejades indicant que respecte al Pla de 

Seguretat Local, la pandèmia provocada pel Coronavirus ha provocat que estigués aturat, que s’hi està 

treballant i que a finals d’aquest any es tindrà l’avaluació de l’anterior Pla i el nou. Referent a les 

reunions del Consell de Seguretat, demana disculpes, però informa que abans de la pandèmia ja estava 

previst que es convoqués el Consell, però que finalment es va haver d’anul·lar. Referent a la qüestió 

plantejada sobre les dotacions de la Policia Local comenta que aquest any hi ha hagut una convocatòria 

de 19 places, de les quals 8 s’han cobert immediatament sense passar per l’escola de Policia, ja que 

aquests agents provenien d’altres cossos policials i, els 11 restant estant actualment a l’escola, que 

s’hauria d’haver incorporat ara al mes de juny, però amb la crisi sanitària no s’incorporaran fins al mes 

d’agost. 

El representant del grup municipal de Junts per Mataró pregunta sobre el nombre total de la plantilla 

d’agents i si es compleix amb la ratio europea. L’Intendent Major en cap de la Policia Local comenta 

que actualment hi ha 5 places per cobrir + 2 possibles jubilacions. Respecta a la qüestió de la ratio 

europea comenta que és una recomanació, que a Mataró és de 195, que hauria de ser de 1,5 policies per 

cada 1.000 habitants, però remarca que cap cos de Policia Local d’una ciutat gran arriba a aquest valor. 

La regidora-presidenta del Consell respon a la pregunta referent al xat del grup de Whatsapp i afirma 

que aquest to ultra no representa a tot el col·lectiu policial, que només representa a 4 persones i que s’ha 

traslladat a un òrgan d’extern per determinar si hi ha alguna conducta susceptible de ser sancionada. 

La representant del grup municipal ECPM-ECG pregunta a l’Inspector del cos dels Mossos d’Esquadra 

si hi ha hagut un augment dels delictes d’odi o racisme, així com també li pregunta si durant el 

confinament hi ha hagut un augment dels casos de violència masclista o de maltractament infantil. 

També realitza una pregunta a nivell polític per saber si es té present fer una taula més transversal, no 

només amb la Policia, sinó incloent convivència, immigració, etc. per parlar d’aquests temes. També 

pregunta referent al tema de les patrulles ciutadanes i fa una reflexió en el sentit que durant el període 

de confinament s’ha guanyat en temes de reducció de contaminació acústica, etc i si s’ha pensat fer de 

la necessitat una oportunitat, en el sentit d’obrir els carrers a la gent. 

El cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra respon a una pregunta del grup municipal de Ciutadans 

referent al tema del patrullatge, indicant que a Mataró hi ha hagut un increment dels efectius de la unitat 

ARRO, per millorar la sensació i la seguretat per part de la ciutadania a l’espera que surtin els nous 

agents que acabaran el curs a l’agost a l’Escola de Policies. Respecte a la qüestió plantejada de les 

patrulles ciutadanes,  comenta que és un error, afirma que no tindran cap tolerància amb aquells que 

creuen que poden gestionar la seguretat ciutadana, no la poden exercir, a la vegada que s’estan posant 

en risc ells mateixos. La col·laboració amb els ciutadans, ho considera perfecte. Respecte a la pregunta 

de si ha hagut augment dels delictes d’odi i racisme, afirma que no hi ha hagut augment, però no tenen 

dades perquè van directament a la fiscalia. Respecte a l’augment de violència masclista, amb les dades 

que tenen els Mossos d’Esquadra, aquesta dada és estable i referent al tema de maltractament de menors 

no tenen dades per poder-ho contrastar, ja que les dades els hi arriben a través de les escoles i de sanitat. 

La regidora-presidenta del Consell comenta referent al tema de les patrulles ciutadanes que s’han reunit 

amb ells i amb Mossos d’Esquadra i Policia Local i s’ha advertit de les conseqüències d’aquestes 

patrulles. El govern va marcar una postura molt clara i és que està totalment en contra de que 

s’organitzin patrulles ciutadanes. Respecte al tema de menors, comenta que des de Serveis Socials s’hi 

està treballant i que sap que s’ha fet una reunió amb el Conseller i que s’ha creat una taula de treball. 

Respecte al tema d’obrir els carrers a la gent, aquesta és una voluntat del govern, és un tema que ho 

porten des del servei de Mobilitat i que és una via en la que s’està treballant. 

El representant del Gremi de Constructors i Promotors d’Obres indica que en l’entrada de la 

Urbanització Can Quirse hi ha molts accidents degut a que hi ha moltes herbes altes i no es veu. 

La regidora-presidenta del Consell comenta que ho passaran al servei corresponent. 
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El representant de l’Associació de Veïns de Mataró centre fa una reflexió de la inseguretat que hi ha a 

Mataró, inseguretat per sortir al carrer. No es pot permetre que la Policia Local se senti impotent i es 

traslladi a la ciutadania.  

La regidora-presidenta del Consell comenta que la pressió ciutadana pot aconseguir moltes coses, però 

que es necessita que hi ha hagi uns canvis legislatius. 

El representant de l’Associació per la Cultura i la Cohesió Social recorda que durant l’època de 

l’Alcalde Joan Mora, referent al tema de les preferent, va existir un pacte entre tots els partits polítics 

per fer accions conjuntes, pel que creu que s’hauria de fer una cosa semblant amb el tema de les 

ocupacions i/o manca de seguretat, perquè es puguin canviar les coses. La seguretat implica a tothom. 

La regidora-presidenta del Consell comenta que tota l’oposició del govern s’ha posat a disposició del 

govern i estan treballant conjuntament. Van fer una declaració institucional que va ser signada per tots 

els partits. 

El representant del grup municipal de Junts per Mataró està d’acord de que s’han de fer les coses 

conjuntament però buscar el camí per anar-hi junts. Però també creu que potser s’hauria de buscar altres 

municipis, diputacions, etc., per promoure aquesta canvi, tot acompanyat de les polítiques socials. 

La regidora-presidenta del Consell reafirma que està treballant conjuntament i amb tothom que s’hi 

vulgui sumar. 

La representant del grup municipal de ECPM-ECG comentat que la inseguretat és molt real però a 

vegades aquesta inseguretat augmenta per les comunicacions que es fan, així com la por és molt 

perillosa. 

La regidora-presidenta del Consell comenta que la ciutadania està més susceptible degut amb tot el que 

ha passat. 

El representant del grup municipal de Junts per Mataró comenta que no només és la percepció de la 

ciutadania, si no, que ha canviat el delicte i la violència, i això és el que espanta molt a la gent. 

El cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra referent a la qüestió plantejada per la representant del grup 

municipal de ECPM-ECG referent al tema de violència masclista comenta que durant el període d’Estat 

d’Alarma, fins al 12 de juny les dades de violència de gènere, violència domèstica, violència 

filioparental, han disminuït molt, tot i que no amaga que hi pugui haver alguna xifra negre. Una dada 

que destaca és que durant aquest període ha disminuït i molt les temptatives de suïcidi, la desaparició de 

persones, etc.  

 

4. Actuacions en relació a les ocupacions d’immobles 

L’Intendent Major en cap de la Policia Local fa una breu explicació de les dades de la Unitat de 

Convivència i Civisme, que es va crear el juliol del 2017. 

Des de l’inici fins ara, hi ha un total de 720 expedients, això són les identificacions que ha realitzat 

aquesta unitat. Segurament les ocupacions són més, però s’ha de tenir en compte, que les que són 

pacífiques no hi són. Fent comparativa dels 5 primes mesos d’aquest any 2020 amb els 5 primers mesos 

de l’any 2019, no hi ha gaire diferència amb les dades. 

Respecte a les persones identificades, hi ha un total de 1.249 des del juliol del 2017 i comparant les 

dades dels 5 primers mesos, es pot veure com en el 2020 van identificar 136 persones mentre que en el 

2019 van ser 160 persones. 

Referent a les denúncies penals, en total se n’han posat 130, però s’ha de tenir en compte que des de 

l’agost del 2019 ha no es posa cap denúncia, ja que aquestes s’arxiven. S’ha d’anar per la via civil. 
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Respecte a les dades de temptatives d’usurpació, es pot veure com en el 2020 n’hi ha hagut 20 mentre 

que en el 2019, 16. 

Referent a les dades de defraudació de subministraments, en l’aigua en el 2020 n’hi ha 7 mentre que en 

el 2019 són 28. El cas del subministrament de gas és diferent, ja que aquest és més perillós, des del 

juliol del 2017 n’hi ha un total de 7 casos, però destaca que des de maig de 2019 no n’hi ha cap. I 

finalment, amb el subministrament elèctric, en els 5 primers mesos del 2020, hi ha 44 expedients, 

mentre que en el 2019 van ser 79. 

El Director de Seguretat i Civisme explica els mecanismes referent al tema de les ocupacions indicant 

que existeix la via ordinària, que és via penal i en segona instància, via civil per part dels propietaris 

dels habitatges, però aquest és un tràmit molt lent.  

La via que està explorant actualment l’Ajuntament de Mataró és la via administrativa en aquells 

habitatges en què hi hagi una situació de risc, de deteriorament, de salubritat, etc. Aquesta via dóna més 

marge per poder actuar.  

Explica que no hi ha un mecanisme directe per poder treure els ocupes, si no que s’ha de fer a través 

d’un mecanisme indirecte que és via administrativa en funció del risc. 

Actualment l’Ajuntament de Mataró està treballant amb aquesta via administrativa i també està 

treballant intentant negociant amb les persones ocupants perquè marxin voluntàriament dels habitatge. 

La regidora-presidenta del Consell comenta que s’ha fet un operatiu conjunt amb els diferents cossos de 

seguretat per intentar identificar persones ocupants. S’ha fet aquest operatiu en 3 immobles diferents 

dels quals s’han detingut a 10 persones per delictes de la llei d’estrangeria i contra la salut pública. 

El representant del grup municipal del PSC-CP comenta que no s’hauria de tenir por de parlar de les 

causes dels problemes, perquè així no hi hauria prejudicis. També comenta que potser en comptes 

d’explicar les coses que es fan, és que es facin les coses. 

El representant del grup municipal de Ciutadans comenta, amb referència al tema de les ocupacions, 

que no entén com pot estar més protegir el delinqüent que el ciutadà, ja que amb les lleis que hi ha, és 

normal que passin aquestes coses. 

La regidora-presidenta del Consell està d’acord amb el tema que s’ha de modificar la llei, però a la 

vegada fa una puntualització per distingir entre una ocupació i una violació de domicili. Una ocupació, 

és en un immoble que no constitueix el domicili de ningú, ens els altres casos és una violació de 

domicili. En aquests casos de violació de domicili se’ls treu de l’habitatge. Les persones que ocupen 

saben molt bé a quines vivendes han d’ocupar.  

El cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra comparteix l’opinió de la regidora-presidenta del Consell, i 

indica que les denuncies de les usurpacions són d’habitatges que no constitueixen domicili de ningú i, 

preferentment són de bancs. 

La representant del grup municipal de ECPM-ECG vol saber si les dades referent a les ocupacions la 

única dada que és té és la denúncia per ocupació a la Policia. També vol saber quin paper tenen les 

màfies, la venta de claus. Pregunta referent al tema de l’operatiu de les ocupacions, si és un operatiu per 

donar resposta a fets delictius. També felicita a la Unitat de Convivència i Civisme, a la Policia Local i 

als Mossos d’Esquadra.  

El cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra respon a la pregunta de les màfies, indicant que aquest 

concepte és erroni, que sigui grups o organitzacions per delinquir, és possible. Indica que existeixen 

persones que es lucren de l’ocupació de pisos per tercers residents, però a la vegada és un problema de 

molt difícil resolució. Referent a la qüestió de l’operatiu, aquest va dirigit a pisos en què saben que 

viuen altament reincidents, els identifiquen. L’objectiu és buscar delinqüents.  
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L’Intendent Major en cap de la Policia Local, indica que no hi ha dades referent a les ocupacions no 

conflictives. Aclareix que els 720 expedients no corresponen a 720 habitatges, ja que pot ser que algun 

habitatge hagi estat ocupat fins a 6 vegades, el nombre són ocupacions, els habitatges són menys. 

 

A les 21.14 hr. el representant del grup municipal PSC-CP abandona la reunió del Consell. 

 

5. Gestió de la pandèmia del COVID-19 

La cap del servei de Protecció Civil i Salut fa un resum de la gestió de la crisi sanitària a Mataró. 

Comenta que el 12 de març, l’Ajuntament de Mataró va decretar l’Estat d’Alerta amb l’activació del Pla 

Bàsic Municipal. El 13 de març es va decretar l’Estat d’Emergència, amb l’objectiu de tenir tots els 

recursos municipals disponibles i poder dictar normes extraordinàries sobre la circulació, l’ús de l’espai 

públic i les activitats i que finalment, el 14 de març l’Estat va decretat l’Estat d’Alarma. 

Mataró va entrar en les diferents fases els següents dies: 

- Fase 0 el dia 4 de maig 

- Fase 0,5 (o fase avançada) el dia 18 de maig  

- Fase 1 el dia 25 de maig 

- Fase 2 el dia 8 de juny 

- Fase 3 avui 18 de juny 

 

S’indica que, el 21de juny  s’acaba l’Estat d’Alarma. 

L’Ajuntament de Mataró, va decretar els següents serveis com a essencials: 

- Direcció de Presidència 

- Servei de Policia local 

- Servei de Benestar Social 

- Servei de Recursos Humans 

- Servei de Comunicació 

- Mataró Audiovisual 

- Serveis de Protecció Civil i Salut 

- Servei de Sistemes d‘Informació i Telecomunicacions 

- Servei de Secretaria General 

- Servei d’Intervenció 

- Servei de Mobilitat 

- Serveis d’Equipaments Municipals 

- Servei d’Espais Públics 

- Servei de Llicències d’Obres 

- Servei de Gestió Econòmica 

- Servei de Tresoreria 

- Servei de Compres i Contractacions 

- Servei d’Atenció Ciutadana i 010 

- Servei de Mercats 

- Subministrament d’aigua i clavegueram 

- Enllumenat públic 

- Neteja viària 

- Recollida de residus 

- Serveis funeraris 
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Indica que, inicialment les reunions del Comitè de Crisis van ser diàries, passant a ser de 3 cops per 

setmana i de 2 a mesura que s’anava avançant. 

El Comitè de Crisis estava format per: 

- Alcalde 

- Caps d’àrea 

- Directius 

- Caps de servei (àmbit de seguretat i de comunicació) 

 

Referent a les dades sanitàries, indica que el primer cas de la malaltia a Mataró es va detectar el dia 10 

de març. Durant aquests mesos, el seguiment de la malaltia a la ciutat s’ha fet a partir de dues fonts: 

Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) i mitjans comunicació locals per una banda i Agència de 

qualitat i avaluació sanitàries de Catalunya (AQUAS). Les dades de l’AQUAS provenen del registre 

RSACovid19 del Departament de Salut i s’actualitzen diverses vegades al dia.  

El CSdM facilitava dades de persones que van requerir ingrés, comunicant el nombre d’ingressats que 

hi havia cada dia, el nombre de persones ingressades a la UCI i el nombre de morts acumulats. S’ha de 

tenir present que l’abast territorial de l’Hospital de Mataró és la comarca, per tant, no sabem quantes 

d’aquestes persones eren de Mataró. 

A data 16 de juny hi havia 3 persones ingressades per COVID19, una d’elles a la UCI. Segons les dades 

facilitades per l’AQUAS, a data 17 de juny a Mataró hi ha hagut 722 positius. La taxa estandarditzada 

de positius és de 57,7 per cada 10.000 h. 

Distribució dels positius de la ciutat, segons Àrea Bàsica de Salut: 

 

ABS N Taxa e/10.000 h Població assegurada 

MATARÓ 1 LA RIERA 102 50,2 19.322 

MATARÓ 2 MATARÓ CENTRE 81 46,4 17.647 

MATARÓ 3 ROCAFONDA 91 51,3 18.791 

MATARÓ 4 CIRERA MOLINS 125 56,8 22.394 

MATARÓ 5 RDA. CERDANYA 109 51,5 21.769 

MATARÓ 6 GATASSA 134 96,8 15.746 

MATARÓ 7 RDA. PRIM 80 56,7 14.070 

 

A data 17 de juny, a Catalunya hi ha 69.911 persones positives acumulades. La Incidència acumulada, 

nombre de casos nous en 14 dies/100.000 h), és de 18,1 a Catalunya i de 9,2 a Espanya. Actualment a 

l’estat espanyol hi ha 244.238 persones afectades. 

Referent a la mortalitat, a Mataró han mort, durant aquest període, un total de 132 persones. No consta 

cap mort registrada per aquesta causa des del 25 de maig. A la comarca del Maresme han mort per 

COVID19, 545 persones, 12,63/10.000 h. Aquesta taxa és la segona més baixa de la província, després 

del Garraf.  

A data 16 de juny hi ha 12.469 morts a Catalunya i 27.136 a Espanya. A Catalunya, es distribueixen en 

els següents espais: 6.805 en centres hospitalaris i sociosanitaris, 4.085 en residències, 790 en domicilis 

i 789 en espais no classificats. 

La regidora-presidenta del Consell felicita el servei de Protecció Civil i Salut. 

El representant del grup municipal de Ciutadans, agraeix el treball dels sanitaris i de tots els cossos que 

han estat treballant en aquesta crisi. Però tot i això exposa un cas particular d’un cas que va succeir en 

una residència d’avis d’Arenys. 

El representant del grup municipal de Junts per Mataró, agraeix també el treball al servei de Protecció 

Civil i Salut, als sanitaris, a les ambulàncies, els que han estat a la primera línea de foc. Referent a les 
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mesures que s’ha aplicat, indica que potser s’haurien d’haver explicar millor perquè va haver-hi moltes 

confusions entre els ciutadans. Per últim comenta que sortim de la crisi sanitària però que vindrà la crisi 

econòmica i que s’hauria de mirar com de fer a nivell de tots els partits i serveis per veure com es podrà 

activar l’activitat econòmica de la ciutat, entre altres coses. 

La regidora-presidenta del Consell comenta respecte les mesures que s’han pres, aquestes són amb 

criteris de seguretat i salut. També indica que s’ha creat una mesa de reconstrucció social i econòmica 

en la que hi treballen tots els partits i altres entitats, amb l’objectiu de reactivar la ciutat. 

La representant del grup municipal de ECPM-ECG també agraeix l’esforç dels diferents serveis i 

mostra la seva preocupació per l’impacta que hagi pogut produir el confinament tant als infants com a 

la ciutadania en general. 

 

6. Elecció dels representants al Consell de Ciutat 

S’exposa la possibilitat d’escollir un màxim de dues persones perquè siguin els representants del 

Consell de Seguretat al Consell de Ciutat. Entre els assistents al Consell, s’ofereixen com a 

representants al Consell de Ciutat: 

- Representant de l’Associació per la Cultura i la Cohesió Social 

- Representant del grup municipal de Junts per Mataró 

els quals, no hi ha oposició en contra per part dels altres membres del Consell de Seguretat. 

 

7. Precs i preguntes 

El representant de l’Associació per la Cultura i la Cohesió Social indica que per treure les percepcions, 

la millor manera és que la gent vegi les policies al carrer, però no pot ser puntual, ha de ser continuat. 

Respecte a la celebració del Consell de Seguretat, indica que s’haurien de fixar dates per les 

celebracions, que no hauria de passar tant de temps entre una celebració i una altra. També indica que la 

durada d’aquest Consell ha estat molt llarga, que potser seria convenient que es facilitessin abans les 

dades que s’han de tractar en el Consell. Finalment agraeix la tasca dels sanitaris. 

La regidora-presidenta del Consell indica que s’intentarà realitzar un calendari de sessions, encara que 

aquest sigui estimatiu i que s’intentarà avançar les dades a comentar. 

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.40 h 

 

 

 

 

Presidenta Secretària 

Anna Villarreal Anna Cot  

 

 

Mataró, 18 de juny de 2020 

 


