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CONSELL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ       
 
Número sessió: 12 
Caràcter: Ordinari 
Data: 10 de desembre de 2020  
Hora: 18.30 
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 
Servei de Civisme i Convivència Tècnic 
Cos Mossos d’Esquadra Tècnic 
Grup Municipal Junts per Mataró Vocal 
Grup Municipal ECPM-ECG Vocal 
Grup Municipal C’s Vocal 
Grup Municipal ERC-MES-AM Vocal 
Gremi d’Hosteleria i Turisme de Mataró i Maresme Vocal 
Associació per la Cultura i la Cohesió Social Vocal 
Col·legi d’Advocats de Mataró Vocal 
ADF Serra de Marina Vocal 
Creu Roja de Mataró Vocal 
ONCE Vocal 
Associació de veïns de Cerdanyola Vocal 
Associació de veïns El Palau Convidat 
Associació de veïns Rocafonda-l’Esplanada-Ciutat Jardí Convidat 
  
  
 
S’excusen 
 
Coordinador Àrea Gestió de l’Espai Públic Tècnic 
Associació de veïns de Torre Llauder Vocal 
Associació de veïns Mataró Centre Vocal 
Unió de Botiguers Vocal 
UGT Vocal 
Grup Atletisme Lluïsos Mataró Vocal 
Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de Mataró i Comarca Vocal 
Comunitat islàmica de Mataró Al-Ouahda Convidat 
Moviment educatiu del Maresme Convidat 
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Ordre del dia 
 

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

2. Canvi de denominació i matèries del Consell 

3. Estat de la seguretat de la ciutat 

4. Presentació del projecte del Pla de Seguretat Local 2021-2024 

5. Presentació del procés d’elaboració d’una nova Ordenança de Civisme 

6. Seguiment i gestió de la pandèmia Covid-19 

7. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió 

 

S’inicia la sessió a les 18.38 hr, 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 10 vots a favor i 3 abstencions. 

 

2. Canvi de denominació i matèries del Consell 

La regidora-presidenta del Consell comenta que cada vegada s’observa que els problemes relacionats 
amb la seguretat tenen un caràcter més complex i transversals, on incideixen factors socials, econòmics, 
educatius o normatius, a la vegada que determinades situacions, fets i percepcions ciutadanes, fa que es 
barregin indistintament qüestions relacionades amb la seguretat ciutadana i la delinqüència amb 
qüestions relacionades amb la convivència i el civisme. 

A l’inici de mandat, el Govern va integrar en una única direcció política i tècnica els àmbits de la 
seguretat, protecció civil, salut, convivència i civisme, disciplina d’activitats i benestar i tinença animal 
i com a continuació es planteja la integració de la participació ciutadana en els àmbits de seguretat, 
civisme i convivència, amb la reformulació d’aquest Consell. 

L’objectiu del nou Consell de Seguretat, Civisme i Convivència, serà el d’analitzar des d’una 
perspectiva més àmplia possible i fer front amb la participació de la ciutadania, les situacions de 
conflicte i inseguretat que es produeixen a Mataró. 

 

3. Estat de la seguretat de la ciutat 

La regidora-presidenta del Consell de Seguretat dóna la paraula al cap de l’ABP dels Mossos 
d’Esquadra perquè comenti l’estat de la seguretat a la ciutat, comparant les dades del període comprès 
entre de l’octubre 2018 a setembre 2019 amb el període comprès entre octubre 2019  a setembre 2020 i, 
fa un petit resum de les dades. Comença indicant que referent a les infraccions penals, hi ha hagut una 
evolució a la baixa des del febrer, fruit de la càrrega policial. De les diferents tipologies penals, indica 
que en les infraccions per desordre públic, hi ha incloses la desobediència als agents de l’autoritat. 
Respecte als Robatoris amb força, indica que hi ha hagut un augment del 2,4% del total d’aquests 
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robatoris, però a la vegada indica que ha baixat un 5% els robatoris amb força als vehicles. De la resta 
de Robatoris, destaca que hi ha hagut un augment 53% d’aquests tipus, posant com exemples robatoris 
a interiors de les escoles i els trasters dels habitatges particulars. També vol destacar que referent als 
Robatoris amb violència/intimidació, des del mes d’agost fins ara, la tendència és més positiva que en 
l’any anterior. Finalment remarca que, si no hi hagués hagut el confinament, aquestes dades haguessin 
estat molt més negatives. 

Es dóna la paraula a l’Intendent Major en cap de la Policia Local perquè faci un breu resum dels 
accidents de trànsit que hi ha hagut a Mataró. Indica que les dades que exposarà fan referència al 
període comparatiu de gener-setembre 2019 i gener-setembre 2020. El primer que indica és que les 
dades de la comparativa, en tots els punts a observar, ha disminuït, degut que amb el confinament hi ha 
hagut menys accidents de trànsit. Indica que respecte als accidents de trànsit amb ferits, ha disminuït un 
6% els accidents lleus i un 2% els accidents greus. Observant l’indicador de la posició de les víctimes, 
informa que hi ha 29 accidents que s’han produïts a causa de patinets elèctrics, que des de la Policia 
Local de Mataró s’és molt conscient que existeix aquesta problemàtica, però indica que a partir del dia 
1 de gener de 2021 entrarà en vigor la nova normativa de la Direcció General de Trànsit, en la qual es 
regula la utilització d’aquests vehicles de mobilitat personal i entre altres, destaca que a partir de 
l’entrada en vigor, els patinets seran considerats com a vehicles a motor, per la qual cosa no podran anar 
per la vorera. 

La regidora-presidenta del Consell indica que els mesos del confinament han distorsionat aquestes 
estadístiques. Dóna la paraula als membres del Consell perquè facin preguntes referents al tema que 
s’ha tractat. 

El representant del grup municipal Junts per Mataró pregunta si de les dades que s’acaben de presentar, 
hi ha la possibilitat de tenir-les però pels diferents barris de la ciutat. L’Intendent Major en cap de la 
Policia Local informa que en les Juntes Locals de Seguretat així com en la última junta urgent que es va 
celebrar amb la presència del Conseller d’Interior, es va presentar el mapa d’accidents a on es pot 
apreciar sobre aquest els punts on s’han produït els accidents. El cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra 
comenta que no hi ha cap inconvenient que en la propera reunió del Consell es puguin aportar les dades 
més importants o amb més creixement per barris. 

El representant del Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme indica que té la sensació que 
les dades no han baixant tant com es pot imaginar. El cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra indica que 
ha estat un confinament dur i, posa com exemple referent als robatoris als establiments, que aquells 
establiments que es van poder mantenir oberts, és on hi va haver més problemes. 

El representant del grup municipal d’ERC-MES-AM vol primer de tot felicitar tant al cos dels Mossos 
d’Esquadra com a la Policia local de Mataró. Pregunta al cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra 
referent a les dades presentades pel concepte de Delinqüents per nacionalitat, quin interès hi ha per 
classificar-ho així. Pregunta a l’Intendent Major en cap de la Policia Local referent a la nova normativa  
que ha d’entrar en vigor si creu que serà una bona eina per sancionar alguns vehicles. El cap de l’ABP 
dels Mossos d’Esquadra en resposta a la pregunta plantejada a ell indica que el format de la presentació 
és igual per tot Catalunya, no hi ha un interès específic per Mataró. L’Intendent Major en cap de la 
Policia Local respon a la seva pregunta que aquesta nova normativa serà una eina molt important, que 
s’ha elaborat per pal·liar les problemàtiques amb els vehicles de mobilitat personal, bicicletes, etc., per 
poder circular amb seguretat. 

El representant de l’Associació per la Cultura i la Cohesió Social Mataró Cultura fa una pregunta 
referent al nombre de policies que ha de tenir el cos de la Policia Local de Mataró. També indica que 
l’ús de bicicletes i/o patinets per carrers de la ciutat com la Riera o la Rambla, pot ser perillós fins que 
no es prengui una mesura seriosa. Finalment fa un comentari referent a la prioritat invertida en algunes 
zones de la ciutat, indicant que molts conductors no saben la prioritat en aquestes zones i que hi hauria 
d’haver-hi més informació. L’Intendent Major en cap de la Policia Local de Mataró, en resposta a la 
pregunta referent al nombre de policies indica que sempre falten agents. Que existeix una directiu de la 
Unió Europea en el que s’aconsella que hi hagi una plantilla de 1,5 policies per cada 1.000 habitants. A 
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la ciutat de Mataró li correspondrien 195 agents (en plantilla total), però en l’actualitat hi ha 178 agents, 
indicant que cap policia local de gran ciutat arriba a la mitjana de 1,5 policies. Referent a la qüestió 
plantejada de la prioritat invertida, explica que no s’ha d’explicar, posant com exemple els semàfors, 
que no s’ha d’explicar el seu sentit. I finalment, respecte als vehicles de mobilitat personal especifica 
que abans de posar sancions, s’haurà d’explicar la nova normativa.  

El representant de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró planteja una qüestió al cap de l’ABP dels 
Mossos d’Esquadra, indicant que ells també han vist augmentar el nombre de detencions i si aquest fet 
és degut a que hi ha un major nombre de policies. També planteja una qüestió a l’Intendent Major en 
cap de la Policia Local referent a la nova normativa i com afectarà aquesta al límit de velocitat. El cap 
de l’ABP dels Mossos d’Esquadra en resposta a la pregunta, informa que hi ha hagut un increment de la 
plantilla a la comissaria de Mataró, amb 14 agents en pràctiques, que l’augment de les detencions és 
degut a l’esforç de tots i que ara poden donar cobertura a més serveis. Per la seva part, l’Intendent 
Major en cap de la Policia Local indica que no pot donar la dada referent a si la nova normativa afectarà 
o no al límit de velocitat, ja que això és competència de mobilitat. 

El representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda-l’Esplanada-Ciutat Jardí, comenta que d’uns 
tres mesos cap aquí, al barri de Rocafonda es reuneixen joves entre 12 i 15 anys, que provenen de 
diferents punts de la ciutat. Es concentren a la plaça Joan XXIII i que cada vegada hi ha més joves. 
Això provoca baralles entre ells i quan es presenta la Policia Local surten corrents. Aquest comentari el 
fa perquè considera que la solució a aquest problema no és policial, indicant a la vegada, que hi ha a 
Mataró un problema de seguretat molt seriós. L’Intendent Major en cap de la Policia Local de Mataró 
comenta que tant ells com els Mossos d’Esquadra han detectat grups de joves que han donat un pas més 
en incivisme, opinió compartida pel cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra. El representant del grup 
municipal de Ciutadans, comenta respecta al tema incivisme del jovent, que ha de ser la família la que 
ha d’ensenyar uns valors als joves. El representant del grup municipal d’ERC-MES-AM afegeix que els 
treballadors que actualment hi ha a l’Ajuntament fent tasques d’Agent Cívic, acaben contracte a finals 
del 2020, al que la regidora-presidenta del Consell informa que s’està treballant amb educadors i 
mediadors. 

 

4. Presentació del projecte del Pla de Seguretat Local 2021-2024 

La regidora-presidenta del Consell dóna la paraula al Director de Seguretat i Civisme per tal de poder 
fer la presentació del Pla, el qual indica que per dona resposta al creixent i complexitat de la demanda 
ciutadana en matèria de seguretat, la Llei 4/2003 d’Ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya, estableix els principis bàsics d’organització i actuació dels múltiples operadors amb 
competències en l’àmbit de la seguretat i proposa l’elaboració i desenvolupament de plans de seguretat 
local com el principal instrument estratègic per a la definició i gestió de polítiques globals orientades a 
la millora continua en l’estat de la seguretat pública i en la qualitat dels serveis que ens són 
responsables.  

Informa que el Pla de Seguretat Local té una vigència de 4 anys i és el document estratègic que definirà 
les polítiques de seguretat durant el període 2021-2024, integrant les línies d’actuació del Pla de Mandat 
amb les línies d’actuació de la resta d’administracions i serveis operadors de la seguretat local. 

Indica que el Pla l’aprova la Junta Local de Seguretat, en la que hi participen l’Alcalde, el Departament 
d’Interior i els cossos i forces de seguretat que actuen a Mataró, per donar compte després al Ple de 
l’Ajuntament. 

L’objectiu bàsic del projecte és analitzar els principals riscos per a la seguretat que existeixen a Mataró, 
prioritzar els objectius d’acord amb les polítiques de seguretat que es volen impulsar i definir les línies 
d’actuació a mig termini per millorar tant l’estat de la seguretat com la qualitat dels serveis que es 
prestin. 

El Pla de Seguretat Local 2021-2024 té tres grans objectius estratègics, estretament vinculats entre si: 
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1. Augmentar els índexs de seguretat i civisme, amb especial atenció a aquells fets que generen 
major victimització en la ciutadania 

2. Incrementar la percepció de seguretat a la ciutat i als barris 
3. Millorar la qualitat i proximitat del servei als ciutadans 

Aquests objectius es volen assolir potenciant: 

- La coordinació dels cossos i serveis de seguretat 
- Mantenir permanentment actualitzat el mapa de riscos de la ciutat 
- Integrar estratègies d’actuació preventiva en matèria de seguretat pública, combinada amb la 

resta de serveis municipals que tenen competències, com serveis socials, joventut, benestar 
animal 

- Promoure valors i comportament vinculats a la seguretat i el civisme 

El Director de Seguretat i Civisme indica que els problemes de seguretat i civisme s’aborden amb una 
estratègia transversal, tant des del punt de vista dels àmbits d’actuació i els operadors implicats, com de 
les línies d’actuació (preventives i reactives).  

Indica que el Pla de Seguretat Local inclou 6 programes, que són: 

1. Seguretat ciutadana – referent a la delinqüència 
2. Seguretat viària – referent al trànsit 
3. Protecció civil – referent als riscos 
4. Convivència i civisme – referent a la convivència tant en espais públic com privats 
5. Activitats públiques – referent als en actes públics 
6. Salut pública – per millorar la qualitat de vida 

 

L’elaboració del Pla de Seguretat Local s’ha estructurat bàsicament en tres línies de treball participatiu, 
a nivell polític, ciutadà i tècnic.  

La regidora-presidenta del Consell informa que quan tinguin l’esborrany del Pla, que segurament serà 
abans de Nadal, aquest serà enviat als membres del Consell perquè facin les aportacions que considerin 
oportunes abans de la seva aprovació definitiva a la Junta Local de Seguretat, que segurament serà a 
finals del mes de gener del 2021, a la vegada que dóna la paraula als membres del Consell per tal que 
realitzin les preguntes oportunes. 

El representant del grup municipal de PSC comenta que per ser més àgils les reunions del Consell, creu 
que seria convenient enviar la documentació abans perquè la tinguin tots els membres del Consell. 
També destaca que és important reforçar la part participativa en l’elaboració del Pla a la vegada que 
comenta, respecte l’avaluació del Pla, que seria convenient tenir coneixement de les dades de l’anterior 
Pla així com també saber quins mecanismes d’avaluació tindrà aquest nou Pla. En resposta a aquestes 
qüestions, la regidora-presidenta del Consell, indica que els indicadors estaran reflectits en el Pla. 

La representant del grup municipal ECPM-ECG considera que quan es tractin temes de mediació, 
millor parlar de gestió de conflictes, a la vegada que considera que limitar la participació d’aquest Pla 
als Consells li genera dubtes. La regidora-presidenta del Consell comenta que referent a la participació, 
s’intentarà que hi pugui participar la major quantitat de gent possible. 

 

5. Presentació del procés d’elaboració d’una nova Ordenança de Civisme 

La regidora-presidenta del Consell dóna la paraula al Director de Seguretat i Civisme per tal d’explicar 
el procés d’elaboració de la nova Ordenança de Civisme i Convivència.  
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Comenta que, actualment s’està en la fase inicial d’elaboració de la nova Ordenança i que l’objectiu de 
renova l’ordenança de Mataró és adaptar-la a les noves conductes per tal de millorar la seva regulació, a 
la vegada que s’observa que canvien les conductes i els valors en els espais públics. 

Entre altres, la nova ordenança regularà: 

- Conductes inapropiades, abusives o discriminatòries que no estiguin catalogades per la 
normativa penal o administrativa de seguretat ciutadà, particularment conductes atemptatòries 
contra els drets, les llibertats, la dignitat i la identitat de les persones 

- Horari limitatiu de l’ús general o de determinades activitats en aquells espais públics, parcs o 
places, on no sigui possible evitar o reduir les molèsties derivades d’aquestes activitats o usos. 

- Incrementar les sancions per consum d’alcohol a la via pública 
- Prohibició de l’acampada de vehicles o persones en zones no autoritzades 
- Prohibició de determinades conductes incíviques a la platja 

El Director de Seguretat i Civisme també comenta la previsió de terminis per elaborar aquesta nova 
ordenança, havent-hi una fase d’avantprojecte i una fase de tràmit administratiu. 

En la fase d’avantprojecte, destaca que l’objectiu principal és el de copsar l’opinió pública, amb unes 
etapes: 

1. Consulta pública a la ciutadania 
2. Propostes polítiques, realitzant treballs individuals amb els diferents grups polítics 
3. Participació ciutadana, a través del Consell de Seguretat i amb les diferents entitats de la ciutat 
4. Treballs tècnics, que finalitzarà amb la redacció de l’avantprojecte d’aquesta nova ordenança. 

En la fase de tràmit administratiu destaquen les següents etapes: 

1. Aprovació de l’avantprojecte 
2. Comissió Informativa Municipal especial per poder tramitar aquesta nova ordenança 
3. Aprovació inicial de l’Ordenança de Civisme i Convivència 
4. Exposició pública, a on hi haurà una segona aportació de la ciutadania 
5. Aprovació definitiva 

La regidora-presidenta del Consell dóna la paraula als membres del Consell per tal que puguin realitzar 
les preguntes que considerin oportunes respecte a la nova ordenança. 

La representant del grup municipal ECPM-ECG opina que si no hi ha alternatives d’oci juvenil, no es 
podran evitar certes actituds, tipus “botellón”, que es volen evitar amb aquesta nova ordenança. 
Considera que s’ha de gestionar l’ús de l’espai públic o buscar alternatives. En resposta a aquesta 
consideració, la regidora-presidenta del Consell indica que la nova ordenança, entre altres, regularà les 
noves problemàtiques que s’estan observant. 

El representant de l’Associació per la Cultura i la Cohesió Social Mataró Cultura, primer de tot, indica 
que agrairia que els membres del Consell tinguessin a la seva disposició els documents dels temes a 
tractar a la reunió, abans de celebrar-la, per així reduir el temps de les reunions. Tot i això, comenta si 
s’han estudiat les actes dels últims 20 o 25 anys per saber que s’està fent malament a la ciutat. També 
considera que les administracions haurien de realitzar més educació en els centres escolar per tal 
d’alleugerir aquesta problemàtica. 

 

6. Seguiment i gestió de la pandèmia Covid-19 

La regidora-presidenta del Consell dóna la paraula al Director de Seguretat i Civisme per tal de fer un 
petit resum de la situació a Mataró de la pandèmia. 
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Comença indicant que fins que no hi hagi una vacuna, la interacció social és la principal causa de 
contagis. Indica que des de l’inici Mataró sempre ha estat per sota de la mitjana de Catalunya, excepte 
en el rebrot que hi va haver a mitjans d’octubre que Mataró va arribar estar per sobre dels 2.000 punts 
en el Risc de rebot, indicant que estem lluny d’estar en una situació òptima i demana un últim esforça a 
la ciutadania. 

Comenta que el seguiment d’aquesta pandèmia s’està realitzant a través d’un conveni de coordinació 
entre l’Ajuntament de Mataró i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el qual hi ha 
el propi Ajuntament, l’Hospital de Mataró i els diferents CAP’s de la ciutat. També existeix un Pla 
Bàsic de Protecció Civil, que és el marc de totes les actuacions que es realitzen per controlar la 
pandèmia. I finalment comenta que setmanalment es reuneix el Comitè d'Emergència, per fer un 
seguiment de la situació i per concretar noves mesures. En aquest comitè hi ha representat l’Alcalde 
Mataró, els regidors i regidores de Seguretat Pública, de Salut i de Serveis Centrals, el Gerent així com 
també els diferents caps d’Àrea de l’Ajuntament, la Direcció de Seguretat de Civisme i Convivència i 
els serveis de Comunicació de l’Ajuntament. 

Finalment va un breu resum de les actes aixecades per la Policia Local de Mataró a data d’avui referent 
a incompliment de les mesures de prevenció. En total s’han aixecat 3.072 actes a ciutadans, entre les 
que destaquen les quasi 2.000 actes per no fer ús de la mascareta obligatòria i les 200 actes per 
consumir alcohol a la via pública. També indica que s’han aixecat 132 actes a diferents establiments de 
Mataró, destacant que 65 d’elles s’han aixecat per no respectar l’horari decretar.  

 

7. Precs i preguntes 

La regidora-presidenta del Consell obre el torn final de preguntes als membres del Consell. 

El representant de l’Associació de Veïns de Rocafonda-l’Esplanada-Ciutat Jardí comenta que, els joves 
quan s’ajunten, és un factor de transmissió del virus a la vegada que comenta que no s’hauria de donar 
de baixar els agents cívics que actualment estan treballant i pregunta si es pot incrementar el número 
que hi ha ara mateix. La regidora-presidenta del Consell respon que s’està buscant la manera de poder 
mantenir els agents cívics, però s’ha de mirar d’on han de venir els recursos per poder-hi fer front. 

Finalment, la regidora-presidenta del Consell recorda que es traslladarà als membres del Consell el Pla 
de Seguretat Local per tal que hi puguin fer les aportacions que consideren més oportunes. 

 

Sense més temes a tractar, es tanca la sessió a les 20.57 h 

 
 
 
 
Presidenta Secretària 
Anna Villarreal Anna Cot  
 
 
Mataró, 10 de desembre de 2020 
 


