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Acta de la Reunió del Consell Municipal de Seguretat – 5.11.2020 

 
Sessió: 1/2020  
Data: 5 de novembre de 2020 
Hora: 16h 
Lloc: Telemàtica  
 

 
Membres assistents: 

 
Alcalde        Jordi Ballart    
Tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat  Lluïsa Melgares   
Regidor de Seguretat     Xavier Fernandez Rivero    
Regidora de Polítiques de Gènere    Núria Marin 
Directora de Seguretat     Emilia Andreu 
Servei de Protecció Civil     Vicenta Villar 
Servei de Polítiques de Gènere    Natalia Perona 
Servei de Mobilitat     Susi López 
Grup Municipal Tot per Terrassa    Alberto Muñoz Salmeron 
Grup Municipal Junts per Terrassa   Aleix Pons 
Grup Municipal Ciutadans     Cintia Ramirez 
Grup Municipal ERC     Mercè Espasa 
Grup Municipal PSC     Joan Rodríguez 
Col·legi d’Advocats      Jaume Sales 
Policia Municipal      Antoni Flores 
Mossos d’Esquadra ABP Terrassa    Jesús Requena 
Bombers Terrassa      Jordi Moreno 
Sindicatura Municipal de Terrassa   Isabel Marqués 
Cambra de Comerç de Terrassa    Josep Lluís Rodriguez 
Cecot       Toni Palet 
Federació d’Associacions de Veïns    Joan Vila 
Servei d’Educació      Mercè Fontané 
Consell de Cultura      Núria Escudé 
Consell de Salut      David Garcia Galvez 
Consell de la Gent Gran     Jaume Sabatés 
Secció sindical CC.OO     Joan Cañabate 
Secció sindical UGT     José Miguel Castillo 
Secció sindical SPL-CME     Justiniano Villaran 
Transports Municipals de Terrassa TMESA  Rafael Cortés 
Ferrocarrils de la Generalitat    Joan Sañas 
Hospital Mútua de Terrassa    Josep Maria Mor 
Consorci Sanitari de Terrassa    Alfons Sanahuja 
 
Secretària del Consell Municipal de Seguretat  Emilia Andreu 
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Membres excusats: 

 
Deganat Terrassa 
Cos de Policia Nacional 
Cos de la Guàrdia Civil 
Consell d’Esports 
Consell de Joves de Terrassa 
Consell de Serveis Socials 
Consell d’Igualtat 
Consell de Solidaritat 
Renfe 
Gremi d’Hostaleria de Terrassa 
Creu Roja Terrassa 
Secció Sindical SALT 
 

 
Ordre del Dia:  

 
1. Constitució del Consell Municipal de Seguretat. 
2. Elecció de la vicepresidència del Consell Municipal de Seguretat. 
3. Exposició de l’estat general de la seguretat a la ciutat. 
4. Torn obert de paraules. 
 
 

 
Desenvolupament de la reunió 

 

1. Constitució del Consell Municipal de Seguretat. 

 

Quan són les 16.04h l’alcalde, Jordi Ballart, dóna la benvinguda a tots els assistents a la sessió 
constitutiva del Consell Municipal de Terrassa.  
 
Recorda als assistents que el 29 de març de 2019 es va aprovar el nou reglament d’organització i 
funcionament del Consell Municipal de Seguretat de Terrassa, òrgan de participació del sistema de 
seguretat ciutadana de la ciutat d’acord amb el previst a la Llei 4/2003 d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya, llei que va suposar un canvi important en la concepció del sistema 
de seguretat atès el reconeixent que feia del dret de la ciutadania a la participació en les tasques 
de seguretat pública, així com el dret de ser informats de les situacions d’especial risc que afectin a 
la seva comunitat i de les mesures preventives per afrontar-les. 
 
En aquest sentit, a Terrassa ja existia un Consell Municipal de Seguretat amb uns estatus aprovats 
l’any 2002. Davant el canvi de concepció que va suposar la nova llei així com les polítiques 
d’impuls de la participació ciutadana a Terrassa, es feia necessari aprovar un nou reglament per 
aquest Consell, transformant-lo en un fòrum de participació i corresponsabilitat de la ciutadania 
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en temes de seguretat. Amb aquest nou reglament, el Consell es planteja com un espai on rebre 
informació, fer seguiment dels acords d’aquest, aportar opinions i impulsar l’elaboració 
d’informes, propostes o plans d’actuació necessaris per garantir el màxim consens en les 
polítiques locals sobre seguretat.  
 
La composició de Consell és la d’una Presidència que li correspon a l’alcalde, una vicepresidència, 
que serà escollida en el punt 2 de l’ordre del dia entre les persones que formen el Consell, a 
excepció de les que representen els grups polítics municipals,  i uns vocals representants de cossos 
i serveis de l’administració implicats en el sistema local de seguretat pública a la ciutat  així com 
representants del sector econòmic, sociocultural, educatiu, sanitari, del transport i del sindical de 
Terrassa. 
 
L’alcalde dóna per constituït el Consell i comunica que aquesta composició s’ha tramitat 
mitjançant Decret,  la notificació del qual rebran en els propers dies.  
 
Tot seguit, pren la paraula la secretària del Consell, Sra. Emilia Andreu, per tal d’iniciar el segon 
punt d l’ordre del dia. 
 

 
2. Elecció de la vicepresidència. 

 
La Sra. Emilia Andreu, comunica que tot seguit es procedirà a l’elecció de la vicepresidència 
conforme l’article 6  del Reglament del Consell de Seguretat. Explica com serà el procediment per 
fer la votació de manera que es farà a mà alçada utilitzant el xat de la reunió per tal que cada 
membre escrigui el nom del candidat a qui dona el seu vot. Al final de la sessió, una vegada fet el 
recompte, es podrà anunciar el candidat més votat i per tant, serà aquesta la persona que passarà 
a ostentar la vicepresidència del Consell de Seguretat. Cal recordar que la proposta de consens 
dels grups municipals i el consistori és que els representants dels grups polítics municipals 
s’abstinguin per una qüestió de forma i equitat. 
 
La secretària del Consell, informa de les candidatures presentades i proposa abans de procedir a la 
votació, que les persones aspirants al càrrec es presentin personalment i si ho desitgen, facin una 
breu exposició.  
 
Per ordre alfabètic es van presentant els candidats:  
 
   . Nuri Escude – Representant del Consell de Cultura 
   . Jordi Moreno – cap de Bombers de Terrassa 
   . Toni Palet – Representant de la patronal Cecot 
   . Joan Vila – Representant de la FAVT 
 
Finalitzades les presentacions, s’inicia la votació a través del xat de la reunió.  
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3. Exposició de l’estat general de la seguretat a la ciutat 

  
 Pren la paraula el Sr. Antoni Flores, intendent major de la Policia Municipal qui farà l’exposició 
 de les principals dades del cos.  
 
 Comenta que la situació actual és de gran càrrega de treball per efectes de la Covid-19 i que  
 l’activitat policial a partir del mes de juny ja superava la de tot el darrer any. Per temàtiques,  
 les relacionades amb la pandèmia i seguretat ciutadana ocupen molta d’aquesta càrrega. Pel  
 contrari, hi ha hagut una davallada important en les actuacions relacionades amb trànsit. En la 
 resta de serveis les dades es mantenen. Així mateix, les dades d’accidents també reflecteixen  
 els efectes del confinament.  

 En relació a denúncies, l’augment es deu a una major activitat policial, més incisiva on   
 l’objectiu és reconduir actituds com conduir utilitzant el telèfon mòbil o manipulant el GPS. 

 Pel que fa a les sessions formatives en centres i associacions, van quedar aturades al mes de 
 març però tot i això, la tendència és a l’alça. Les sessions relacionades amb la seguretat 
 ciutadana són les més nombroses i cal destacar l’augment considerable en les adreçades a 
 associacions de veïns.   
 
 Els expedients oberts per incompliment d’ordenances municipals s’han incrementat   
 considerablement. S’intueix una relació amb el període d’estat d’alarma, tot i que no es tracta 
 de denúncies per no portar mascareta sinó per molèsties o comportaments incívics a la via 
 pública. Les dades respecte l’any anterior s’han quadruplicat i segueixen en augment.  
 
 Pel que fa a les denúncies tramitades per la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, cal  
 destacar, tot i la situació de confinament, l’increment de les relacionades amb el consum i 
 tinença de drogues.  
 

 Respecte les denúncies relacionades amb la Covid-19, s’han tramitat 4.000 denúncies per  
 incompliment del Decret de l’estat d’alarma i per les següents resolucions de mesures 
 aprovades pel Ministerio del Interior. Les dades mostren que les actituds incíviques 
 continuen. La tramitació d’aquestes denúncies pertoca a la Generalitat de Catalunya. 
 
 Sobre detencions, s’ha produït una davallada derivada directament de la situació per la 
 pandèmia. En Atenció a la Víctima s’ha produït cert descens amb algun repunt. 
 
 Pel que fa a la plantilla de la Policia Municipal, consta de 235 efectius, 36 dels quals són dones. 
 Recentment s’han incorporat 28 agents, alguns dels quals provenen del cos de Mossos   
 d’Esquadra. També hi ha obert un procés de selecció per incorporar 7 places més. La previsió 
 és continuar augmentant aquestes places en els propers anys.  
 
 
 



    ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS  I SEGURETAT 
Servei de Policia Municipal 
 
 

 

 Pren la paraula el Sr. Jesús Requena, intendent cap de l’ABP de Mossos a Terrassa, qui 
 presentarà la comparativa de dades interanual setembre 2019- agost 2020. Les  dades, en
 general,  són estables respecte el període anterior.  El còmput general de les dades sobre les 
 infraccions penals  es redueix un 5,3%, la resolució s’incrementa en 0,9% i les detencions 
 baixen.  En l’evolutiva, la comparació amb el període anterior mostra una baixada de les 
 dades, atribuïble a la  pandèmia.  

 Pel que fa a tipologies, els delictes contra el patrimoni són els de més afectació. Contra l’ordre 
 públic pugen, així com la resta de delictes. La variació d’un -5,3% suposa una baixada 
 substancial del delicte.  En infraccions penals, el furt és el que presenta major incidència 
 seguit de les estafes, sobretot per  Internet.  En robatoris amb força, el del vehicle n’és el 
 primer i passa de 809 a 881.  Respecte el robatori a domicili es produeixi una baixada del 
 28,2%. En robatoris a establiments pugen i a empreses baixen.  

 En robatoris amb violència, la reducció és d’un 12%, destacant els que es produeixen a la via  
 pública i a estrebades. La pujada que s’aprecia en establiments és poc significativa i la resta de 
 fets per robatori amb violència baixen.  En detencions, el 34% pertany a actuacions de la 
 Policia  Municipal. Les dades de detencions destaquen que es tracta de persones majors de 36 
 anys,  homes i de nacionalitat espanyola. 

 Les infraccions administratives, demostren bona activitat i totes han estat en relació a la 
 seguretat ciutadana. El 66% d’aquestes pertanyen a actuacions de la Policia Municipal.  

 En incidents, el gruix de les dades pertany també a seguretat ciutadana, 2 de cada 3 incidents 
 ho són per seguretat ciutadana i policia assistencial produint-se un 7,1% més de 
 requeriments.  En l’evolució s’aprecia l’increment en els mesos de juny, juliol i agost.  

 Pel que fa als principals dispositius, s’han mantingut i destaca el d’Habitatge, sobretot a 
 l’entorn de Matadepera i Can Parellada.  Pel que fa al dispositius extraordinaris s’ha 
 mantingut el d’Ocupacions de manera conjunta amb la Policia Municipal per fer front a les 
 molèsties que genera aquest conflicte i el de robatoris a les estacions de Ferrocarril, treballat 
 conjuntament amb Policia Municipal, Regió central i Autoritat del Transport Metropolità. 
 Finalment cal destacar el dispositiu  extraordinari per la Covid-19 al  qual s’hi ha dedicat un 
 esforç important i destacar el realitzat a la Conca d’Òdena i a la ciutat de Lleida.  

 Entre els dispositius extraordinaris, cal mencionar el què es va portar a terme per 
 desmantellar una organització criminal dedicada al tràfic de drogues, centrada a 
 Terrassa, on es va comissar una suma de 225.000€ i diverses armes i quina planificació va ser 
 molt important. També cal destacar, el dispositiu de recerca d’una persona desapareguda al 
 juny realitzat de manera conjunta amb l’Àrea de Sabadell. En dispositius conjunts destaca el 
 de la Cavalcada de Reis i els d’inspeccions al Barri de Ca n’Anglada per infraccions 
 administratives. 

 Finalment, respecte les relacions amb la comunitat, malgrat dels dificultat d’enguany, s’han 
 pogut fer 57 presentacions i col·loquis amb un total de 1.894 assistents.  
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4. Torn obert de preguntes 

 

El Sr. Toni Palet, representant de la CECOT, demana saber en quina fase es troba el Pla Local de 
Seguretat. Comenta que des de fa 4 anys s’hi està treballant però que encara no s’ha resolt. 
 
El regidor de Seguretat, Sr. Xavi Fernandez, informa que certament s’han produït retards respecte 
les dates previstes per a la aprovació del Pla però la voluntat és reprendre el més ràpid possible els 
treballs per poder aprovar-lo en aquest 2021. 
 
La Sra. Lluïsa Melgares, tinenta de Territori i Sostenibilitat, intervé per donar les gràcies en primer 
lloc als cossos de seguretat de la ciutat i per comentar dues qüestions que preocupen a la 
ciutadania: 
 
 . Les ocupacions: en aquest cas, destaca la bona col·laboració amb les forces de seguretat.  
. Alguns focus on es veuen involucrats menors: s’hauria de treballar per resoldre alguns 
problemes, caldria parlar amb la fiscalia de menors per trobar solucions.  
. Deixalles fora dels contenidors: També apunta la problemàtica generada per l’increment de 
residus.  Cal abordar com resoldre el problema. 
 
El Sr. Joan Rodriguez, representant del Grup Municipal PSC, intervé manifestant l’interès en el Pla 
Local de Seguretat i confia que, tal i com ja ha informat el regidor de Seguretat, es pugui aprovar 
aquest 2021.  També comenta que respecte a la circulació de patinets per la ciutat, espera que  
l’aprovació definitiva de la ordenança de Mobilitat doni eines suficients per ordenar-la.  
 
La Sra. Vicenta Villar, cap de Protecció Civil, demana al cap de Bombers si té constància de canvis 
en els serveis realitzats pels serveis d’extinció d’incendis relacionats amb focs d’industries. 
 
El cap de Bombers, Sr. Jordi Moreno, diu que no s’han notat canvis en aquest aspecte.   
 
La Sra. Natàlia Perona, representant del Servei de Polítiques de Gènere, demana quines són les 
dades sobre violència masclista en aquesta pandèmia. 
 
L’intendent Jesús Requena, indica que tot i no tenir dades concretes creu que s’han donat més 
casos. També s’han incrementat els seguiments de la Policia Municipal.  
 
L’intendent major, Antoni Flores, comenta que la Unitat d’Atenció a la Víctima ha tingut un 
descens de casos mentre que la violència domèstica ha augmentat. 
 
L’intendent Jesus Requena aporta la dada d’un augment de 46% en violència en l’àmbit de la llar. 
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Finalitzades les intervencions, la Secretària, informa sobre el recompte de les votacions dels 
candidats a representar la vicepresidència del Consell de Seguretat: 
 
 . Vots a favor de Nuri Escude – 1  
 . Vots a favor de Jordi Moreno – 12 
 . Vots a favor de Toni Palet – 2 
 . Vots a favor de Joan Vila – 1 
 
 
Per tant, d’acord amb el recompte de vots, el Sr. Jordi Moreno, queda designat com a 
vicepresident del Consell Municipal de Seguretat de Terrassa.  
 
I sense cap més qüestió a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 17:20h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 


