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Servei de Policia Municipal

Acta de la Reunió del Consell Municipal de Seguretat – 21.07.2021

Sessió: 1/2021 
Data: 21 de juliol de 2021
Hora: 13h
Lloc: Telemàtica 

Membres assistents:

Tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat Lluïsa Melgares
Regidor de Seguretat Xavier Fernández Rivero
Regidora de Polítiques de Gènere Núria Marin
Servei de Polítiques de Gènere Natalia Perona
Grup Municipal Junts per Terrassa Aleix Pons
Grup Municipal Ciutadans Alberto Sánchez
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
Sindicatura Municipal de Terrassa Isabel Marqués
Cambra de Comerç de Terrassa Josep Lluís Rodríguez
Cecot Toni Palet
Federació d’Associacions de Veïns Joan Vila
Federació d’Associacions de Veïns Pepe Sánchez
Servei d’Educació Teresa Buch
Consell de Cultura Núria Escudé
Consell d’Esports Xavier Falgar
Consell de la Gent Gran Jaume Sabatés
Consell Serveis Socials Lucia Linuesa
Consell Solidaritat Ramon Francolí
Secció sindical CC.OO Joan Cañabate
Secció sindical UGT Oscar Rodríguez
Secció sindical SPL-CME Justiniano Villaran
Secció sindical SALT Antonia Castillo
Ferrocarrils de la Generalitat Joan Sañas
Hospital Mútua de Terrassa Josep Maria Mor



ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS  I SEGURETAT

Servei de Policia Municipal

Membres excusats:

Directora de Seguretat.
Cap de Protecció Civil.
Directora de Mobilitat.
Representant Tot xTerrassa.
Deganat de Terrassa.
Cos de Policia Nacional.
Cos de la Guàrdia Civil.
Bombers de Terrassa.
Representant Consell d’Esports.
Representant Creu Roja Terrassa.
Representant Gremi d’Hostaleria de Terrassa.
Representant Consell de Joves de Terrassa.
Representant Consell d’Igualtat.
Representant Transports Municipals d’Egara.
Representant Renfe.
Representant Consorci Sanitari de Terrassa.

Ordre del Dia: 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (5.11.2020).
2. Exposició de l’estat general de la seguretat a la ciutat.
3. Designar representant al Consell Municipal d’Habitatge.
4. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió

Quan són les 13h la tinent d’alcalde, Sra. Lluïsa Melgares, dóna la benvinguda a tots els assistents i
excusa la presència de l’alcalde qui per causes sobrevingudes, no podrà assistir a la reunió.

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior

Es procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, realitzada el 5 de novembre de l’any dos
mil vint (sessió núm. 1/2020), la qual s’aprova per unanimitat. 
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2. Exposició de l’estat general de la seguretat a la ciutat.  

Pren la paraula el Sr. Jesús Requena, intendent cap de l’ABP de Mossos a Terrassa, qui presentarà
la comparativa de dades del període gener-juny 2021 amb les del mateix període de l’any 2019.  

Destaca que els fets delictius, considerats en conjunt, s’han incrementat lleugerament  en un 3,2%
en relació a l’any 2019, fet que es relaciona amb els factors econòmics i socials de la pandèmia.  La
resolució s’ha mantingut i han augmentat considerablement les detencions practicades, tan per
mossos com per policia municipal, en un 16,09%.

Per tipologies penals, les infraccions contra el patrimoni s’han mantingut estables amb un lleuger
augment del  0,5%. És a dir  dels  4.376 delictes de fa dos anys,  s’ha passat a 4.396. Tenint en
compte que aquest és el gran gruix, el 80% de fets delictius a la ciutat, l’increment és mínim. 

En delictes contra les persones l’augment ha estat d’un 12,6%  i contra orde públic un 84%; de 33
delictes contra l’ordre públic a l’any 2019 a 61, gairebé s’han doblat. 

La interpretació de l’increment en aquestes dues tipologies té a veure amb les mesures derivades
de  la  pandèmia.  L’augment  de  la  tensió  provocada  per  les  condicions  relacionades  amb  la
pandèmia i per les restriccions de dret que s’han produït, és palpable. S’està experimentant una
relació de la policia amb la ciutadania més difícil i les intervencions resulten més conflictives. 

Pel que fa a delictes contra les persones, el Grup d’Atenció a la víctima ha constatat en el darrers 2
mesos  un  augment  considerable  en  violència  de  gènere,  violència  masclista,  trencament  de
condemnes relacions amb aquestes violències, i també de delictes de caràcter sexual. No són els
més greus com agressions sexuals pròpiament dites però si són abusos sexuals, moltes infraccions
penals que es produeixen a través d’Internet i un bon gruix que afecta a menors d’edat.  

En  robatoris  amb  força,  s’ha  produït  una  baixada  molt  important  en  algunes  tipologies.  En
robatoris amb força a vehicles, la categoria més gran i on hi ha més infraccions, la reducció ha
estat d’un 5%  però sobretot, destaca la baixada produïda en robatoris a domicilis. Si ara fa dos
anys, en el mateix període compartiu hi havia comptabilitzats 157 robatoris, aquest any n’hi ha
registrats 108, una reducció del 31%.

Per contra, s’ha produït l’augment en robatoris amb força a establiments i a empreses, categories
que abans no preocupaven en el sentit que no experimentaven augments. L’augment se situa
entre un 40-50%, nombres no molt alts, 104 robatoris a establiments en els darrers 6 mesos i 31 a
empreses. En tot cas, el que si que es pot dir és que no es tracta d’una delinqüència especialitzada
però si amb molta reincidència de caràcter local i amb moltes detencions a les mateixes persones
vinculades a aquest tipus de delicte.  

En relació a robatoris amb violència i intimidació a l’espai públic, en aquests darrers 6 mesos s’ha
produït  un  augment  del  16%,  20  més  que  al  2019,  i  són  els  més  preocupants.  En  total  141
robatoris registrats en 6 mesos. La resta, com per exemple estrebades, que se n’han produït 3 més
que  en  el  període  anterior,  no  son  rellevants.  En  relació  a  aquesta  situació,  a  banda  de  la
investigació del fet i de les detencions practicades, s’han posat en marxa altres línies de treball
amb altres institucions, concretament amb el fiscal coordinador de menors de Barcelona, donat
que moltes persones que es relacionen amb aquest fets són preferentment homes joves, i també
amb els equips tècnics de Fiscalia i de Jutjat de Terrassa que tenen competències en matèria de
menors per tal de fer identificació d’aquestes persones i poder fer seguiment de més a prop dels
casos i que els jutges a l’hora de prendre decisions, tinguin mes elements de judici.
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Pel  que  fa  a  les  detencions,  s’ha  registrat  un  augment  considerable  del  17%.  De  cada  10
detencions  que  es  produeixen   a  Terrassa,  3  les  practica  Policia  Municipal  i  7  Mossos.
Preferentment, són d’homes (9 de cada 10), la meitat són de nacionalitat espanyola, una quarta
part de nacionalitat marroquí i la resta d’altres nacionalitats.

En relació als dispositius mantinguts amb Policia Municipal durant aquest període, bàsicament han
estat la prevenció de robatoris a habitatges i la prevenció de problemàtiques a les zones d’oci, en
el cas de Terrassa, centrat al centre de la ciutat. Altres dispositius conjunts, són la prevenció de
robatoris  amb violència  i  intimidació  en  determinades  zones  o  instal·lacions  on  s’ha  registrat
incidència com per exemple, estacions de tren. També s’ha treballat de manera conjunta en tot el
control  de les mesures i  prevencions vinculades a la pandèmia,  en la  Festa Major o en el  ja
anomenat dispositiu de la zona d’oci de La Rasa. 

Pren la paraula el Sr. Antoni Flores, intendent major de la Policia Municipal qui farà l’exposició de
les principals dades del cos. 

Les dades que destaquen són les relacionades amb les competències bàsiques pròpies del cos, les
dades relatives a trànsit. L’augment en aquest àmbit en els darrers mesos ha estat d’un 30% més
d’accidentalitat  amb  un  41%  més  d’accidents  amb  ferits  i  un  11%  sense  ferits.  En  l’àmbit
d’accidents  amb ferits,  destaca  la  influència i  el  canvi  que ha comportat  a  nivell  de  mobilitat
urbana la inclusió d’un nou element incorporat al  trànsit,  els anomenats vehicles de mobilitat
personal, el què entenen comunament com a patinets. S’han incorporat al trànsit de la ciutat un
major volum de patinets els quals, proporcionalment, tenen més accidents i sovint amb ferides
greus degut a la posició del conductor, radicalment diferent a la del conductor d’una moto o una
bicicleta, a nivell posicional més protegits. Tampoc és obligatori el casc de protecció per als majors
de 16 anys i tots aquests elements afegeixen una major lesivitat en aquesta tipologia de vehicles.

Paral·lelament fruit d’una major mobilitat,  es produeix una major incidència en el control policial
amb la idea de fer minvar l’accidentalitat però sobretot, de fer complir la normativa de trànsit. En
aquest sentit, en patinets elèctrics, ja s’està aplicant amb tolerància cero la nova normativa de
l’Ordenança de Mobilitat entrada en vigor al passat mes de gener. S’ha generat un augment del
60%  en el nombre de denuncies de trànsit del 2020 al 2021. Això denota una major implicació
dels agents de trànsit pel que fa a la vigilància del trànsit. Pel que fa als controls de trànsit, s’ha
passat de 109  a 273  controls de trànsit, el que denota també, una major implicació. En total,  en
incidències de trànsit s’ha augmentat en un  51% respecte el mateix període de l’any passat. 

Pel que fa a l’àmbit de policia administrativa, hi ha hagut un augment considerable en tot el que fa
referència a les novetats en convivència ciutadana. Aquí s’inclouen les molèsties per sorolls, les
molèsties generades principalment per grups de joves o per altres persones en actituds incíviques i
que ara darrerament amb el des-confinament abans del toc novament implementant, es podrien
concentrar en botellots, especialment, a les nits dels caps de setmana. L’augment generat ha estat
d’un 31% més de requeriments en aquest aspecte, passant de 1.779 a 2.548  incidents pel que fa a
convivència ciutadana. El gran gruix de queixes i de requeriments que es reben, tant per trucades
en calent com per correus electrònics o instàncies, són per la manca de convivència per part de
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certs col·lectius en lloc molts concrets. Aquest és un dels reptes que de cara al mes de setembre
caldrà assumir amb la disposició de tota la plantilla i  també,  de cara al nou curs, tenir major
incidència en aquests punts per intentar evitar al màxim aquests incidents.  

3. Designar representant al Consell Municipal d’Habitatge. 

Es comunica als assistents que des del Consell Municipal d’Habitatge s’ha proposat la designació
d’una  persona  membre  del  Consell  de  Seguretat  per  representar-lo  al  Plenari  del  Consell
d’Habitatge.  

Es  demana  als  assistents  que  si  hi  estan  interessats,  ens  ho  comuniquin  enviant  un  correu
electrònic a l’adreça del Consell de Seguretat consellsegurat@terrassa.cat.

4. Torn obert de preguntes

El Sr. Alberto Sánchez, representant del grup municipal Ciutadans, comenta que en les darreres
setmanes s’han donat diversos actes delictius i demana si durant la passada Festa Major es van
incrementar aquests actes. 

El  Sr.  Jesús  Requena,  intendent  de  Mossos,  respon  que  la  passada  Festa  Major  no  ha  estat
especialment conflictiva. Els actes registrats durant el període han estat 5 robatoris amb violència,
cap agressió sexual i cap incident amb persones èbries.  Aquestes dades comparades amb les de fa
2 o 3 anys no tenen res a veure. La vigilància i control de les restriccions derivades de la Covid-19
hi han ajudat.

Respecte a una agressió greu succeïda la matinada del 2 al 3 de juliol a la zona de la Plaça Didó,
confirma que tot i l’alarma generada, no va ser una agressió homòfoba ni relacionada amb els
actes de Festa Major. Informa que la investigació està en diverses línies de treball i que es preveu
posar aviat a disposició de l’autoritat judicial les persones responsables d’aquesta agressió.

El Sr. Joan Rodríguez, representant del grup municipal PSC, comenta l’augment de queixes veïnals
per inseguretat i demana saber si s’estan preparant intervencions o mesures de prevenció. 

L’intendent major, Antoni Flores, respon que no ha augmentat el delicte però sí els incidents, és a
dir els requeriments (aldarulls, molèsties veïnals, etc). La mediatització i els diversos interessos
poden crear la sensació d’inseguretat i un exemple és el cas de la passada Festa Major la qual tot i
ser una de les més tranquil·les dels darrers anys, s’ha vist com la més problemàtica.
Les dades no són preocupants però és cert que s’ha de millorar la sensació de seguretat i s’ha de
fer de manera  transversal, des de diversos àmbit com l’urbanisme, la neteja o els mitjans de
comunicació.

mailto:consellsegurat@terrassa.cat
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L’intendent Jesús Requena informa que des del passat mes d’abril s’està treballant en dispositius
conjunts amb presència policial  d’ambdós cossos en llocs on s’han  registrat  més incidents  de
seguretat ciutadana i actes incívics. Tot i això, prevenir baralles és difícil. 

El Sr. Joan Rodríguez, representant del grup municipal PSC, demana si els robatoris a les escoles
han augmentat i quines són les dades registrades al respecte.

L’intendent  Requena respon que no es  té  constància de cap augment en aquest  sentit  i  que
revisarà les dades i les farà arribar a la presidència del consell.

El Sr. Justiniano Villaran, representant de la secció sindical SPL-CME, posa de manifest l’agressió
que  ha  finals  del  mes  d’abril  va  patir  un  agent  de  policia  municipal  durant  una  intervenció.
Demana si per part de l’Ajuntament s’ha fet alguna gestió per personar-se com acusació contra
l’agressor i si els agents rebran suport jurídic per part de l’Ajuntament al respecte. 

El Sr. Xavier Fernandez Rivero, regidor de Seguretat, informa que s’està treballant el cas amb els
Serveis Jurídics municipals i aviat els podrà donar una resposta. Quan es tingui tota la informació,
es farà arribar a totes les seccions sindicals. 

El Sr. Pepe Sánchez, representant de la FAVT, demana quina és la situació actualment respecte els
botellots, si han augmentat o no i quina és la perspectiva respecte el tancament de l’oci nocturn.
Als barris els preocupa els sorolls i la brutícia que generen.

L’intendent major Antoni Flores, respon que certament ha estat un problema disparat arran del
tancament de l’oci nocturn.  L’augment s’ha produït en els darrers mesos de juny i principis de
juliol  però  actualment  amb el  toc  de  queda  nocturn,  han  baixat  considerablement.  S’han  fet
moltes intervencions i  s’han generat moltes denúncies. Tot i  això, cal tenir en compte que en
general a Catalunya i en concret a Terrassa,  els botellots no són tan habituals com a altres ciutats
del territori nacional,  però cal ser conscients que tampoc desapareixeran. Cal actuar de manera
avançada per detectar aquests punts i el compromís de la policia municipal al respecte és treballar
de la manera més eficient possible.

El Sr.  Jaume Sabatés, representant del  Consell  de la Gent Gran, comenta el  fet del  tancament
d’oficines bancàries a la ciutat i la dificultat i la inseguretat que suposa per a les persones grans no
tenir a l’abast aquests serveis bàsics.

L’intendent  Requena  informa  sobre  el  dispositiu  mensual  centrat  en  els  entorns  d’entitats
bancàries, intensificat amb vigilàncies de paisà sobretot però també uniformades que es fan i que
es  continuaran fent.  Tot  i  les  dificultats  per  accedir  a  aquests  serveis  i  la  inseguretat  que els
suposa,  deixa  constància  que  no  hi  ha  una  victimització  particularment  centrada  en  aquest
col·lectiu.  

L’intendent major Antoni Flores, afegeix que pel que fa a Policia Municipal, a través de la Unitat de
Relacions i Mediació amb la Comunitat es realitzen xerrades i sessions informatives adreçades a
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col·lectius vulnerables, com és el de la gent gran, per tal formar i informar per tal de millorar la
seguretat. Més enllà del dispositiu policial, aquestes sessions es mantindran.  

La Sra. Melgares informa que des de Policia Municipal es contactarà amb el col·lectiu gent gran per
tal programar aquestes sessions informatives. 

El Sr. Toni Palet, representant de la CECOT, demana saber en quina fase es troba el Pla Local de
Seguretat de Terrassa. Comenta que des de fa 4 anys que s’hi està treballant, que ell mateix va
formar part d’una comissió de treball per realitzar aquest pla durant 2 anys però que hores d’ara,
encara no s’ha resolt. Demana, com en els darrers consells, saber quan es podrà aprovar el Pla.

El Sr. Antoni Flores, comenta que certament, arran de la pandèmia, s’ha pogut endarrerir la feina.
Recorda que al 2019, prèviament al pla, s’havia de fer l’aprovació del Reglament d’Organització i
funcionament  del  Consell  de  Seguretat  i  cap  a  finals  d’any,  restava  pendent  presentar  les
conclusions de les comissions de treball a les entitats del Consell per tal que hi poguessin dir la
seva i presentar esmenes abans de donar-lo per acabat i poder passar a la fase d’aprovació. És a
dir,  la  feina  d’elaboració  està  feta  i  només  caldria  fer  la  proposta  de  dates  per  presentar-lo
públicament, poder fer-hi esmenes i aprovar-lo.

La Sra. Lluïsa Melgares informa que contestarà per escrit, sobre quina és la situació del Pla de
Seguretat i de les dates previstes per cadascuna de les fases per les que ha de passar.

La Sra. Núria Escude, representant del Consell de Cultura, demana que la resposta a les qüestions
plantejades es faci extensiva a tots els membres del Consell. 

El  Sr.  Pepe  Sánchez,  representant  de  la  FAVT,  s’afegeix  a  la  qüestió  plantejada  en  relació  al
tancament d’oficines bancàries i comenta la repercussió a nivell de barris els quals s’han quedat
sense  cap  sucursal  bancària.  Informa de  les  properes  manifestacions  ciutadanes  per  part  del
col·lectiu Moviment pensionistes. Considera que a banda de poder ser un problema de seguretat,
és un problema greu en el qual l’Ajuntament hi hauria d’intervenir. 

La tinent d’alcalde Lluïsa Melgares manifesta estar d’acord amb que és un problema de seguretat i
de servei però recorda que les entitats bancàries són privades. Informa que des de l’Ajuntament es
faran gestions per requeriment i n’informarà.

El Sr. Alberto Sanchez, representant de Ciutadans, comenta que al Ple municipal del mes de maig
es va aprovar una proposta per tirar endavant el Pla Director de Càmeres de videovigilància a la
ciutat i demana si s’ha iniciat  aquest Pla. 

El regidor de Seguretat informa que el pla s’ha iniciat i està en fase la fase d’estudi de conclusions.

El Sr. Joan Vila, representant  de la FAVT, en relació al Pla de Seguretat, comenta no tenir cap
informació i donat que l’entitat que representa i ell mateix van participar-hi, considera necessari
que  s’informi  i  s’exposi  com  està  actualment  el  pla.  Pel  que  fa  al  tancament  de  les  entitats
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bancàries, manifesta que és un pèrdua de drets que el ciutadà pateix amb impotència. Demana a
l’equip de govern si han contactat amb les entitats i què es farà al respecte. 

La Sra. Melgares, respon que tindrà en compte les seves manifestacions. També comunica que es
respondrà totes les preguntes i qüestions plantejades per escrit.

I sense cap més qüestió a tractar, es dóna per finalitzada la sessió a les 14:15h
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