ACTA CONSELL TERRITORIAL EXTRAORDINARI DE VIA EUROPA – LA LLÀNTIA
Número sessió: 16
Caràcter: Extraordinari
Data: 17 de juny de 2020
Hora: 19.30 h
Lloc: Format Virtual

Hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell:

Ciutadà escollit per la presidència (Pedro Martínez)

Vocal

AAVV La Llàntia (President F.V.R.)

Vocal

Ciutadana a títol individual (M. Isabel Ortego Lopez)

Vocal

Ciutadana a títol individual (M. Inmaculada Villaverde Pastor)

Vocal

Ciutadana a títol individual (Mónica Reina)

Vocal

M. José Pérez Carrasco

Presidenta

Àngels Castillo Campos

Secretària

No assisteixen
Nom entitat/organització/institució

Càrrec dins del consell:

Grup Municipal C’s

Vocal

Ciutadana escollida per la presidència (Cèlia Navarro) Via
Vocal
Europa
As. Colla de Diables de la Llàntia (Maria Belén Linares Alseda)

Vocal

AAVV La Llàntia ( Luis Rico Perez)

Vocal

Grup Municipal Junts per Mataró

Vocal

Grup Municipal ECPM-ECG

Vocal

As. Colla de Diables de la Llàntia (F.LL.)

Vocal

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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Carlos Vivern González

Caporal de la Policia Local
Tècniques de l'Agència de Suport

Coral Mas, Elisenda Solé i Cristina Iglésias

i Serveis a les Entitats

Ordre del dia:

1. Accions de l'àmbit de Seguretat, Civisme i Convivència
Desenvolupament de la sessió
Comença la sessió en format virtual (mitjançant la plataforma Zoom) a les 19.40 hores.
La secretària explica que és la primera vegada que es realitza un Consell Territorial de forma
telemàtica a causa del confinament pel Covid-19. Informa que en ser un consell extraordinari no
hi ha aprovació de l’acta anterior, únicament hi ha un punt a tractar a l’ordre del dia. Per la
importància d’aquest punt referit a l’àmbit de la seguretat, civisme i convivència assisteixen de
forma extraordinària el senyor alcalde David Bote Paz, la regidora delegada de Seguretat Pública
senyora Ana Villarreal, el caporal de la Policia Local Carlos Vivern González i el cap d’àrea
Carlos Garcia Oquillas.
Explica el funcionament de la plataforma per tal que tothom pugui demanar la paraula i poder
accedir a la plataforma virtual, finalment dóna la paraula a la presidenta del Consell, senyora M.
José Pérez Carrasco.

1. Accions de l'àmbit de Seguretat, Civisme i Convivència
La presidenta, M. José Pérez Carrasco, 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.

Tot ha canviat molt i estem en un moment diferent. Us volem informar de les accions que estem
portant a terme en el tema de seguretat, també compartir neguits, preocupacions o dubtes que
tingueu.
La regidora de Seguretat pren la paraula i diu: com sabeu s’ha produït un repunt de
delinqüència, tot això va començar a principis d’any i ho van tractar en la Junta de Seguretat. A
Barcelona es va fer un Pla de xoc, cosa que ha provocat que aquesta delinqüència s’hagi
traslladat a la nostra ciutat. S’ha evidenciat per la coincidència en el temps.
Alhora ens va arribar la pandèmia, va baixar la inseguretat però amb la desescalada s’ha vist
augmentada. Hem reforçat la policia local i els mossos d’esquadra ens ha ofert un suport amb els
ARO. Quan van detectar aquest repunt, al gener, l’Alcalde va convocar la Junta de Seguretat, es
va convidar al conseller Buch, sens va dir que quan acabés l’escola dels mossos d’esquadra, a
l’agost, sens va dir que alguns efectius es destinarien a Mataró però no ens van dir quantitat.
També en quant a policies locals recuperarem efectius nostres. L’Alcalde ha adreçat cartes al
President Torra, al Ministeri de l’Interior i al Fiscal General de l’Estat demanant efectius pel
tema ocupacions i delinqüència i respecte a la reincidència ja que no s’aplica aquest agravan a
tots els delictes. Hi ha una sèrie d’ocupacions relacionades amb la delinqüència que comporta
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perfils que fan robatoris i incivisme. Hem adaptat un nou protocol i deriven qualsevol
irregularitat al servei corresponent, habitatge o salut o d’altres.
Per exemple així ho van fer i van desallotjar al Teler, al Camí Ral i a principis de juny van
desallotjar una entitat bancària. Avui hem desenvolupat un operatiu per fer una sèrie
d’operacions a cases ocupades. Amb tot això estem treballant. 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, tal i com he dit abans. 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 siguin redreçats i tinguin oportunitat de recuperar-se
Estaria be que vosaltres ens preguntéssiu.
S’obre el torn de paraules.
Mónica Reina, diu que des de l’AMPA de l’escola es van reunir l’any passat juntament amb
l’AV de Can Marchal per un problema d’ocupació. Van demanar reforç policial. Si fa temps que
això està passant a la ciutat, perquè no s’han pres mesures abans? Perquè això ja passava a l’any
passat.
Pedro Martínez, pregunta si esta identificat un bloc ocupat al carrer Galícia, al costat de la
Penya Madridista. Els veïns estan revolucionats i preocupats.
La regidora Villarreal, en relació al reforç des de l’any passat ja ho van començar aleshores,
però no es poden mantenir permanentment. Ara, ho tornem a fer. Volem contractar vigilància
privada als llocs més administratius per poder desplegar més efectius al territori. Això i esperem
l’ajuda de més mossos d’esquadra tal i com sens va dir.
En relació a la pregunta del Pedro Martínez s’està treballant conjuntament amb habitatge i
policia, tenim expedient obert.
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.
També tenim un projecte social de reinserció que esperem doni fruits.
Respecte a què es fa amb el delinqüent , nosaltres el posen a disposició judicial. Però els
expedient son llargs en el temps.
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El caporal Vivern, vol respondre al senyor Pedro Martínez, Indica que la UCC (Unitat de
Convivència i Civisme) te registrades i controlades les persones que viuen allà, a l’edifici ocupat
del carrer Galícia, s’ha actuat dues vegades i s’ha produït una detenció. El tema de les
usurpacions s’ha de tractar segons el reglament i depèn de la tipologia de cadascuna. Quan els
veïns ens truquen actuem i executem l’ordenança de civisme Això seria una infracció
administrativa i no pas delictiva però que la policia pot actuar.
S’incorpora l’Alcalde David Bote i intervé demanant disculpes per incorporar-se més tard. Per
nosaltres la seguretat és un tema prioritari, que ens preocupa i estem fent accions. Felicita a la
policia local per una operació important que han fet avui. tenim una situació que necessita
resoldre urgentment però amb la col·laboració de tothom.
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. 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. 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.
Pedro Martínez, diu que coneix i li preocupen les brigades/patrulles. Diu que políticament és
molt perillós, tenen discurs fàcil i poden fer molt de mal. Com està aquest tema?
L’Alcalde, diu que quan hi ha una situació problemàtica s’entén que la gent es queixi però
resoldre-ho per compta seva no es correcte. Se’ls ha dit que qualsevol acció il·legal serà
sancionada. A més donen informacions falses que produeixin alarma social, fen judicis
prematurs. Contra aquesta intencionalitat ens hem de moure i plantejar objectius de presència
policial i generar eines perquè la feina que fan els cossos de seguretat tingui un efecte millor.
No estem d’acord amb les patrulles. Cal treure l’aspecte racista i no crear perfils equivocats.
Pedro Martínez insisteix que aquestes patrulles se sap que estan dirigides políticament.
L’Alcalde recorda que amb el caporal va assistir a una reunió presencial i sempre diuen el
mateix, no hi ha fórmules màgiques, el que cal fer és treballar des de la legalitat.
Mònica Reina, manifesta preocupació pels patinets elèctrics ja que molts els fan servir menors
d’edat i els responsables són els pares. Què passa si la família és insolvent davant infraccions?
L’Alcalde, diu que nomes podem circular per la vorera els menors de 12 anys. El límit no és la
majoria d’edat. Hem de mirar si la normativa permet o no requisar els patinets.
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La regidora de Seguretat informa que s’està treballant en la regularització. La responsabilitat
dels pares o una assegurança ha de venir marcada per l’Estat. La insolvència no la sabem
prèviament. Volem pacificar la convivència dels vianants i per això els hi donem prioritat.
Respecte a la delinqüència 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.
L’Alcalde recorda que tothom acaba pagant perquè a l’hora de demanar un ajut no poden tenir
deutes pendents amb l’administració.
El senyor Quico Verjano intervé fent referència a l’edifici ocupat del carrer Galícia. Aquest
edifici es te constància de que unes 20 persones viuen allà. Es comunica amb una altra casa que
també viuen ocupes, es passen pels patis i els veïns estan neguitosos. Els demano paciència als
veïns quan m’expliquen el seu neguit però no sé que dir-los més. Fa poc s’han afegit 5 persones
més. Els veïns els van soldar la porta i va caler cridar els bombers per tornar a reobrir. Per tant,
en la mesura del possible caldria actuar aviat. Per altre cantó, voldria saber que es fa amb els
ocupes quan se’ls desallotja. Sabem que hi haurà més reforços policials, volem que la ciutadania
visqui tranquil·la. Tenim tres mesos d’endarreriment però ara cal aplicar el nou protocol de
desallotjaments. Els menas se senten impunes i cal canviar-los aquesta mentalitat prenem
mesures series de forma legal. Han de saber aprofitar l’oportunitat d’integrar-los i fer més treball
social mitjançant tallers perquè aprenguin oficis o d’altres opcions. I per descomptat estic en
contra de les patrulles, penso que volen protagonisme. Les associacions veïnals ens hem unit
totes per manifestar el nostre desacord sobre les patrulles. Estan sorgint idees per treballar
plegats. Demana a la policia que quan se’ls truca que es presentin, inclús a mitja nit i que actuïn.
Caldria recuperar la figura del policia de barri que hauria de ser inamovible ja que dóna seguretat
i confiança.
Maribel Ortego pregunta com aconsegueix la policia el registre de persones als edificis ocupats,
com per exemple al edifici ocupat del carrer Galícia.
El caporal Vivern contesta que en aquests casos, quan es te coneixement d’usurpació, la UCC
(Unitat de Convivència i Civisme) es desplaça al lloc i identifica a les persones de l’interior de
l’edifici; si hi ha hagut usurpació se’ls informa dels drets que els pertoca com a persona
denunciada, cal diferenciar el tipus de delicte, i es posa en coneixement del Jutjat. Si no hi ha
hagut violència o intimidació es considera delicte lleu. Es factible tenir identificada la persona en
un punt i a la setmana següent trobar-la en un altre.
També actuem quan el propi Jutjat ens requereix a vegades per anar a una adreça per identificar
els ocupants que hagi en aquell moment desprès d’una denúncia al Jutjat. Cal tenir en compte
que nosaltres envien les diligencies al Jutjat però sense una ordre judicial no podrem treure les
persones que ocupen, legalment no ens els podem emportar. Sempre actuem amb protocols i
amb la llei a la mà. La llei diu que allò és el seu domicili. No podem entrar si no és en virtut
d’una ordre judicial. A no ser que hagi un perill per a menors o que hagi hagut violència o
intimidació.

5

CSV (Codi segur de verificació)

IV7GRTA4HIGTXTPKSUGCAEKGDY

Data i hora

16/10/2020 14:26:41

Normativa

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per

MARIA JOSE PEREZ CARRASCO (Regidora Delegada de Cooperació I Desenvolupament)

Signat per
URL de verificació

ÁNGELES CASTILLO CAMPOS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA PARTICIPACIÓ CIUTADANA)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7GRTA4HIGTXTPKSUGCAEKGDY

Pàgina

5/8

L’Alcalde respon al Quico Verjano, explica que ha plantejat tres coses: què poden fer, quina és
la situació d’aquestes persones i quin és context legal. El que podem fer és atendre les
ocupacions, desallotjaments, recordar als propietaris l’obligació de presentar, fer
acompanyaments. La situació de cada moment comportarà derivacions als serveis corresponents.
La intervenció i relació amb el jutjat ha estat cabdal. Estem treballant plegats i ens serveis per
resoldre algunes ocupacions de la ciutat. En el tema social, crec que hi ha un responsable,
aquests joves. menas, tenen un tutor legal a qui se li hauria de demanar explicacions. Volem que
delinquir no sigui fàcil i alhora que hagi un camí de reinserció. Hem interlocutat amb Interior
però també amb el departament d’Afers Socials i Família. Nosaltres tenim constància i lluitarem
al màxim. I alhora intentarem que hagi un canvi legal, però no serà de forma rapida, no ens
podem enganyar. La nostra tasca és continuar fent pressió i buscar solucions.
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.
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.
Mònica Reina diu que li sorprèn que no hagi policia de barri a la Llàntia. Està vinculada al barri
de Cerdanyola per negoci i allà sí que hi ha. El policia de barri passa sovint per la botiga , es
presenta i es preocupa de com estan.
Imma Villaverde explica que relacionat amb el registre dels ocupants dels edificis, vol saber en
quin calendari ens movem des de que es fa la denúncia i quan arriba una resolució judicial.
Pensa que no es prenen prou mesures perquè no es tornin a ocupar els mateixos pisos. Fa
referència al carrer Llevantina on hi ha pisos ocupats i fan tràfic d’estupefaents preguntant si
s’ha fet alguna actuació. Pregunta si serveix denunciar a aquests ocupes ja que la gent no ho fa
per por a que sàpiguen el seu nom.
Quico Verjano, relacionat amb els tutors creu que s’hauria de tenir un seguiment i veure com
evoluciona per part del seu tutor fent informes. I el mateix amb els delinqüents per saber per on
es mouen. També cal exigir a les entitats bancàries que tapiïn les seves oficines tancades, o es
facin càrrec de les ocupacions, d’aquelles oficines tancades definitivament. Potenciar poder
viure de lloguer als pisos subvencionats.
L’Alcalde, diu que policia de barri hi ha a tota la ciutat. Es vol incrementar la plantilla per tal
que el desplegament sigui més visible i proper. En quant als terminis de resolucions judicials
depèn de si és denúncia particular, bancària, etc. la policia local hem instal·lat a vegades portes
antiocupació, mesures de protecció però qui te la autoritat per fer-ho és el propietari de l’edifici.
El seguiment de les ocupacions ho fa la U.C.C. i de tots els problemes derivats.

6

CSV (Codi segur de verificació)

IV7GRTA4HIGTXTPKSUGCAEKGDY

Data i hora

16/10/2020 14:26:41

Normativa

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per

MARIA JOSE PEREZ CARRASCO (Regidora Delegada de Cooperació I Desenvolupament)

Signat per
URL de verificació

ÁNGELES CASTILLO CAMPOS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA PARTICIPACIÓ CIUTADANA)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7GRTA4HIGTXTPKSUGCAEKGDY

Pàgina

6/8

La regidora Villarreal, manifesta que tothom pregunta: això quan trigarà? la resolució de la
Justícia triga. Depèn de molts factors. Els terminis són llargs. En el cas dels bancs encara és més
llarg i per ser delicte ha de ser un edifici que porti problemàtiques. Hi ha procediments civils que
son exprés però els jutges son reticents a aplicar segons quines accions.
En relació al seguiment dels joves, se’ls hi fa si segueixen les pautes donades i es pot fer fins els
21 anys, segons el programa actual. Els pisos que es poden afegir a la bossa de lloguer ho
intentem fer i s’està treballant per tal de oferir un lloguer assequible.
El caporal Vivern intervé respecte a la policia de barri. A cada districte es fa un protocol de
punts d’interès policial dins de cada districte. El policia de barri està també pel trànsit, per
qüestions administratives, etc. Si surt un servei d’urgència puntual també se li ordena adreçars’hi al lloc requerit del problema, no sempre podem estar al carrer.
Pel que fa al carrer Llevantina, es va fer un informe de la temàtica de drogues i es va adreçar a la
unitat d’investigació de mossos d’esquadra. La policia sempre actua amb discreció i no revela el
nom del denunciant, tot i que si arriba a judici aleshores si que el denunciat sabrà qui li ha fet la
denúncia. Ens poden trucar sempre que ho necessitin. Sobre el tema de la mobilitat dels menas,
recordin que el dret a la circulació no es pot prohibir dins el territori nacional, actuem conforme
a la llei i no ens la podem saltar. No valorem si la llei és millor o pitjor, simplement la fem
complir.
Mònica Reina, diu que el policia de barri funciona, encara que no es vegi constanment al carrer.
Així és a Cerdanyola. Desconeixia que a la Llàntia hi era.
Quico Verjano diu que no s’ha entès be el que ha expressat. No vol dir que es detingui a algú
fora de la llei. Si ara podem facilitar la desocupació i el trasllat d’aquestes persones que
s’aprofiti i si cal canviar les lleis dons demaneu-m’ho.
Si hi ha increment de policies com digueu però necessitem més dons cal adreçar-se a la
Generalitat.
L’Alcalde insisteix la bona feina de la policia tot i la mancança d’efectius. Des de l’Ajuntament
demanem canvi de llei, més efectius i més recursos. En això estem i ho continuarem fent. En
quant a la policia de barri la voluntat és tenir un desplegament més ampli. Quan es va recuperar
la policia de barri ja estava en marxa la alerta de terrorisme. Amb els mateixos efectius van
haver de cobrir el doble de territori. No renunciarem a tenir més efectius. L’Alcalde agraeix
l’assistència, demana seguir batallant per aconseguir els canvis necessaris, espero trobar-nos
aviat.
La Mónica Reina vol preguntar a la regidora M. José Pérez on se situarà l’escenari de Mataró
s’Enlaira. Se li respon que hi ha varies opcions, de moment no te la informació concreta fins la
setmana vinent.
Diu que des de l’associació es demana si es pot posar al Parc Rafael Alberti. La regidora diu que
ho tindrà en compta.
L’Alcalde diu que depèn del marc legal definitiu que promou la Generalitat un cop passem a la
fase 2.
La Presidenta del Consell demana que per qualsevol necessitat s’adrecin a ella o a les tècniques
de territori. Dóna les gràcies a tothom per l’assistència.
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S’acaba la sessió a les 21.00 hores

Mataró, 17 de juny de 2020

Presidenta

Secretària

M. José Pérez Carrasco

Àngels Castillo Campos
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