ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE SEGURETAT CIUTADANA
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIOL DE 2015
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la Sala de Plens, sent les 19 hores i
40 minuts del dia 21 de juliol de 2015, es reuneixen en sessió ordinària del Consell de
Seguretat Ciutadana d’aquesta localitat, les següents persones:
⋅

La senyora Pilar Díaz, Alcaldessa i Presidenta del Consell.

⋅

El senyor Francisco Javier Giménez González, Regidor adjunt en matèria de
Seguretat Ciutadana, Emprenedoria, Comerç i Consum; la senyora Montserrat
Zamora, Regidora delegada de l’Àrea de Participació, Drets Civils i Ciutadania; el
senyor Manel Pozo, Regidor delegat d’Acció Comunitària i dels Districtes del Gall, La
Plana i Montesa; el senyor Albert Comellas, 4t Tinent d’Alcaldia i Regidor delegat de
Promoció Econòmica i Ocupació, de Patrimoni Cultural i Turisme, i del Districte del
Centre; i el senyor Santi Siquier, Regidor adjunt de Transparència i Bon Govern, i
delegat de Transport i Mobilitat.

⋅

El senyor Pedro Rodríguez Silva, en representació del grup municipal Convergència i
Unió.

⋅

El senyor Sergi Oliveres, en representació del Grup Municipal Candidatura d’Unitat
Popular (CUP) acompanyat de les senyores Eulàlia Herranz i Anna Coll.
Excusa assistència el senyor Oriol Torras, Regidor del Grup Municipal Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC – G x E) i, en el seu lloc, assisteix la presidenta de
l’Agrupació Local del Partit, senyora Isabel Almató.
Excusa la seva assistència el Jutge Degà del Partit Judicial, D. Pablo Catalán García.
Com a representants de les Associacions de Veïns, legalment constituïdes, les
senyores Ma Carmen Pérez Escoda i Carmen Ortiz, de l’AA.VV. de Can Clota; els
senyors Manuel Muñoz i Bartolomé Luna, de l’AA.VV. de La Plana; el senyor Josep
Lluís Àlvarez i la senyora Rosa Abós, de l’AA.VV. del Centre; la senyora Ma Eugenia
Salmerón, de l’AA.VV. del Gall; i el senyor Marc Zarzoso, de l’AA.VV. de Finestrelles.
El senyor Iban Salvador, de la Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues.
La senyora Isabel Puertas, en representació de l’entitat sociocultural l’Avenç

⋅

Com a representants de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG CME), la inspectora, cap de l’ABP d’Esplugues – Sant Just, senyora Ruth Giralt; i el
sotsinspector, sots-cap, senyor Xavier Martín.

⋅

Com a representants del Cuerpo Nacional de Policia, el Comissari, senyor Manuel
Hernández Blázquez (Comissaria de Cornellà – Baix Llobregat)
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⋅

Com a representants de la Policia Local d’Esplugues, l’inspector i director del Servei,
senyor Juan A. González Leyva, i el caporal cap de la 1a Secció Operativa, senyor
Galo Rangel Navarro. Excusen assistència el sergent, cap de la 3a Secció Operativa,
Juan Miguel Amat García, i el caporal, cap de la 2a Secció Operativa, senyor Jorge
Ruíz Herrera
La senyora Eulàlia Santiago, directora de Comunicació.

⋅

Excusa la seva assistència el senyor Pedro Carmona, Secretari de la Corporació.

⋅

Actua de secretari el senyor Ramon Cairó, director dels Serveis Administratius.

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes corresponents a les dues sessions
anteriors; ordinària del 17 de juliol de 2014, i extraordinària, del 28 de gener de
2015
Juntament amb la invitació a aquesta sessió del Consell s’han lliurat còpies de les actes
de les dues sessions anteriors – ordinària i extraordinària, respectivament - a tots els
assistents, els quals han tingut l’oportunitat de llegir-les i, no havent-hi ara cap objecció,
la senyora alcaldessa declara la seva aprovació per unanimitat.
2. Donar compte de les actuacions dutes a terme a partir de les propostes
plantejades en l’anterior Consell de Seguretat Ciutadana
Pren la paraula l’inspector Leyva qui explica als assistents que, de fet, les propostes
plantejades ja van ser contestades, motiu pel qual proposa donar aquest punt com a
tractat.
El Consell es dóna per informat.
3. Anàlisi i avaluació de la seguretat ciutadana, referida al període comprès entre
els dies 1 de gener i 30 de juny de 2015 per part del Cos de Mossos d’Esquadra,
i en idèntic període pel que fa al Cos Nacional de Policia i la Policia Local, en
l’àmbit de les seves respectives competències. Comparativa amb el període
anterior, de l’1 de gener al 30 de juny de 2014
Intervé la inspectora, senyora Giralt, qui explica als assistents que portem bones noves
perquè en la comparativa interanual (juliol 2013 – juny 2014 amb juliol 2014 –juny 2015)
hem millorat en un 7,7 % els fets coneguts, tot i alguns repunts de determinades
tipologies – que després comentarem per mesos – i podem afirmar que hi ha una
reducció global de fets en el municipi d’Esplugues de Llobregat. Per contextualitzar –
afegeix la inspectora – en l’interanual a juny de 2015 hem tingut 2180 fets quan, per les
mateixes dates del 2014, en reportàvem 2361; en el 2013 informàvem de 2400; i en el
juny de 2012 en teníem 2300. Per tant, els tres darrers anys estàvem en la franja dels
2300 – 2400 fets, quan en l’actualitat hem baixat fins els 2180. Pel que fa la taxa de
criminalitat, actualment estem en una taxa de 47,25 fets per mil habitants quan, l’any
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passat, a juny 2014, estàvem a 50,59 fets per mil habitants. En les dades oficials del Cos
de Mossos d’Esquadra (CME) a gener del 2014 la taxa a nivell de Catalunya estava en
65,34 fets per mil habitants, i la comparativa amb la Regió Policial Metropolitana Sud
(RPMS) a gener de 2013 (darreres dades oficials informades públicament) era de 55,86
fets per mil habitants. Les comarques que integren aquesta regió policial són: el Baix
Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès i una part del Barcelonès (la ciutat de l'Hospitalet) Es
fa palès, doncs, que la realitat d’Esplugues està molt continguda. El treball conjunt de
coordinació fa que les resolucions i la reducció dels fets sigui aquesta.
La inspectora vol, però, assenyalar un fet diferencial: el tractament dels robatoris amb
força a domicili. En el període gener-març s’hi incideix molt per una progressió de
creixement, malgrat un global bo. També es produeixen entrades en trasters, per
exemple en el Gall. Les faltes de furt - afegeix la inspectora – tenen un continu en el
temps que es manté. També es mantenen els robatoris amb violència i intimidació. La
contenció es manté des de fa anys. Pel que fa els robatoris amb força a establiment, en
el darrer trimestre hem detectat més d’un grup actiu, especialment en les botigues de
telefonia. Una realitat fonamental en el nostre municipi és la col·laboració ciutadana.
Hem detectat un increment del 10 % en les trucades al 112. Està clar que la ciutadania
col·labora i, de fet, es fa palesa aquesta necessitat de col·laboració i de sinèrgia.
Tot seguit pren la paraula el sotsinspector, senyor Martin, qui comenta el tema dels furts.
Vol recordar que en el primer trimestre han estat delictes principalment a càrrec de
dones, però també d’homes, amb força incidència al Baix Llobregat i a Barcelona.
Explica un modus operandi utilitzat per dones amb actitud carinyosa, que donen
abraçades i sostreuen el què poden a les víctimes més vulnerables. Per aquest tipus
d’il·lícit han estat detingudes 6 persones. Explica també el sotsinspector els robatoris de
comptadors de l’aigua que es produeixen a les porteries dels domicilis. Això ha tingut
una forta incidència a Can Vidalet i a Can Clota. Es destaquen els robatoris a
establiments de telefonies mòbils i a estancs. Es tracta de gent molt ben organitzada i es
fa esment a dos fets d’acarnissament. En una sola botiga s’hi han perpetrat quatre (4)
robatoris. A un establiment de la Rambla Verge de la Mercè els fets van ser consumats,
es va procedir a una detenció i l’individu va ingressar a presó. S’explica als assistents
que estan baixant els delictes violents contra les persones. En canvi, en el primer
trimestre s’han produït robatoris a trasters, fins a 45 d’ells dels què es van sostreure
bicicletes i electrònica. En el segon semestre ha baixat aquest tipus de delicte, però ara
ha tornat a incrementar-se. Es fa palès, així mateix, un Pla de cooperació específic
anomenat “habitatge”, què ha calgut posar en marxa atès que l’índex de robatoris està
per sobre de la mitjana que estem acostumats. En aquest sentit, el sotsinspector vol
reforçar el missatge donat abans per la inspectora: “que la gent ens truqui quan vegi
alguna cosa sospitosa. També dóna algunes recomanacions, com ara no obrir la porta a
gent que no coneixem. Els assaltants posen unes petites cunyes a les portes i deixen
passar dos dies per tal de comprovar si els habitants estan absents. Hi ha la voluntat de
no trobar-se ningú al domicili. Informa sobre disset (17) detencions per robatoris amb
força.
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Arribat aquest punt intervé l’inspector, senyor Leyva, director del Servei de La Policia
Local, qui explica als assistents que volien reduir en un 25 % el nombre d’accidents en el
darrer Pla de Seguretat. Reconeix que es tractava d’un objectiu massa ambiciós tenint
en compte que no tenim vies interurbanes. Si bé és cert que en el darrer decenni (20042014) s’ha produït un descens del 34 % en la sinistralitat viària, en el període comprès
entre els anys 2009 i 2014 en què s’ha desenvolupat el Pla Local de Seguretat Viària, el
descens del nombre d’accidents ha estat del 16,50 %, i pel que fa als accidents amb
víctimes, la davallada ha estat del 10,08 % Si ens fixem en l’interanual, (01.07.2014 a
30.06.2015) el descens en el nombre d’accidents és del 15,48 %, i el descens en el
nombre d’accidents amb ferits se situa en el 23 % S’explica que l’alcohol continua
present en els accidents en termes percentuals idèntics, que se xifren en el 7,51 % dels
accidents. Són dades molt estables. Si tornem a fixar-nos en l’interanual, observem una
reducció del 27,96 % dels accidents en els vehicles de dues rodes, i una altra reducció
del 51,35 % dels accidents en rotondes. Respecte de les infraccions d’alcoholèmia,
aquestes davallen un 37,70 % Explica l’inspector que sempre es fan ressò de les
campanyes que organitza el Servei Català de Trànsit (SCT). En total han participat en 6
campanyes: de seguretat passiva, alcohol i drogues (2 campanyes), distraccions i
semàfor, casc i transport escolar. També s’han dut a terme dues campanyes “2R” de
sorolls adreçades a les motos. S’observa estabilitat respecte de la resta de delictes
contra la Seguretat Viària. Pel que fa les infraccions, les estàtiques s’observen a nivells
estables (increment d’un 0,62 %) i les dinàmiques, o en moviment, baixen totes
lleugerament, de forma més acusada les de conduir amb telèfon mòbil. Què volem en el
futur? Es pregunta l’inspector Leyva. Pues continuar amb les campanyes del SCT,
continuar reduint els accidents amb víctimes, treballar conjuntament amb Mossos
d’Esquadra de Trànsit en controls preventius, aconseguir la certificació ISO 39001 per a
la reducció dels accidents de trànsit, continuar implementant el Faceboock de Trànsit,
etc.
En l’àmbit de la Policia Comunitària es comenta un increment del 32 % en les
prestacions d’auxili (181 vs 123 del període anterior) També es fa palès un increment
interanual del 39 % (313 actuacions) en servei d’ajut (prestació d’auxili, més servei
assistencial) i d’aquest percentatge, el 54,63 % (142) adreçat al col·lectiu de la gent
gran. S’observa un descens del 40,34 % en els comisos de droga, i del 46,48 % dels
comisos en general. Pel que fa els establiments, s’observa un manteniment de l’esforç
(104 actuacions) amb un increment del nombre d’inspeccions, amb un total de 66, cosa
que suposa un increment de prop del 20 % Denúncies per infraccions relacionades en
incompliments d’horari d’obertura i tancament se n’han estès un total de 23, cosa que
representa un increment del voltant del 74 % Denúncies per molèsties: 12, el què suposa
un increment del 50 % També s’ha dut a terme la campanya de “vetlladors”. En relació
amb les denúncies per infraccions a l’Ordenança General de Convivència Ciutadana,
s’ha produït un descens del 13,23 %, amb un total de 597 denúncies (menys infractors
implica menys denúncies). En el “rànking” la més denunciada ha estat per consumir
alcohol a la via pública, tot i que s’enregistra un fort descens, li segueixen les activitats
sense llicència a la via pública, després les relacionades amb gossos (descens del 8,34
% i 88 denúncies) i, finalment, les relacionades amb el soroll (descens del 47,46 % i 62
denúncies) Quan la protecció d’actes i esdeveniments (1r semestre 2015) cal citar: la
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cavalcada de Reis, el Carnestoltes, els Tres Tombs, la Volta Ciclista a Catalunya, la 4a
cursa Solidària Sant Joan de Déu, Firesplugues, les Eleccions Municipals, la revetlla de
Sant Joan, i les Festes dels Barris de Can Vidalet, Finestrelles i Can Clota. Els
percentatges de dedicació policial als diferents àmbits d’actuació són els següents:
Policia Comunitària: 69,65 %, Seguretat Viària: 19,48 %, Seguretat Ciutadana: 16,05 %
S’expliquen tot seguit una sèrie d’activitats envers les Relacions amb la Comunitat.
Afegeix l’inspector Leyva que en el 2015 es van celebrar 24 reunions veïnals, i dóna
compte als assistents de tres ítems que representen sengles indicadors sobre la
percepció de la ciutadania respecte de l’estat de la ciutat: un d’ells és el retrocés en el
nombre de trucades telefòniques, un altre també de retrocés del nombre de
requeriments, tan els urgents com els no urgents i, finalment, el retrocés del nombre de
queixes. Les enquestes de satisfacció denoten que el nivell de pacificació de la nostra
ciutat és força estable. Finalment, s’explica la revalidació de la Certificació ISO
9001:2008, el 26 de març de 2015, la posada en marxa de l’app de Seguretat Ciutadana,
i també, es vol agrair i seguir reclamant la col·laboració de la Ciutadania.
A continuació pren la paraula el Comissari del CNP, senyor Manuel Hernández Blázquez
(Comissaria de Cornellà – Baix Llobregat) qui explica als assistents que aquest cos
policial té competències exclusives en matèria de documentació i d’estrangeria, amb un
increment de la tramitació documental durant l’estiu. Informa als assistents que
comentarà 3 ó 4 coses pràctiques en les que s’hi poden trobar. A tall d’exemple comenta
les Cartes d’Invitació que no són més que uns documents que permeten a ciutadans
espanyols - o estrangers residents a Espanya – invitar un estranger al seu domicili. Què
és el què sol passar? Doncs que quan acaba el termini que permet la residència
temporal en aquest domicili, i han de tornar al seu país d’origen, no ho fan i s’hi queden.
Tots dos, amfitrió i convidat cometen, com a mínim una infracció administrativa. Per això
– explica el Comissari – obren expedient a qui invita, i també a qui està en situació
irregular. Una altra qüestió interessant és la de la contractació de treballadors estrangers
en situació irregular. Això interessa que ho sàpiguen els Gremis i els establiments
contractants. S’explica tot seguit als assistents una operació conjunta duta a terme pel
CNP amb el CME i el de la Policia Local, amb la participació d’Inspecció de Treball. En el
decurs de l’operació es van detenir 6 estrangers i1 responsable d’establiment. Inspecció
de Treball, per la seva banda, va citar altres persones. Es van tramitar sancions per un
import de 40.000,00 €. El Comissari Hernández comenta la reserva per a cita prèvia per
a renovació de documents, a través del telèfon 060, o per Internet. Explica que,
excepcionalment, també es pot fer sense cita prèvia, però han de ser casos justificats.
Aleshores se’ls enquibeix en els forats que deixen lliures les persones que no es
presenten. Què ens ocasiona això? Doncs que les persones que estan esperant es
queixen, i nosaltres els hi donem un formulari. Si assumim el compromís de renovar-los
el document, aleshores no s’han de queixar. Finalment, el senyor Comissari comenta
que, des del dia 1 de juliol va entrar en vigor la nova Llei de Seguretat Ciutadana, en la
què s’estableixen obligacions. Per exemple, la obligatorietat d’obtenir el DNI a partir de
14 anys. També contempla com a possible infracció per negligència la pèrdua del
document, així com la negativa a identificar-se davant d’un funcionari de policia.
El Consell, respecte d’aquest punt, es dóna per informat.
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4. Torn obert de paraules
Intervé en primer lloc la senyora Rosa Abós Prats, de l’AA.VV. del Centre, qui pregunta
sobre la incidència de la violència de gènere a Esplugues.
La inspectora Giralt li respon que aquest és un tema que s’introduirà en cada Consell. Ja
ho vam tractar en l’anterior Consell ordinari, arran la sol·licitud de la senyora Isabel
Puertas. Es dóna compte del tractament preferent en l’atenció a les víctimes. Assegura
que en el darrer trimestre no hi ha cap dada significativa: 50 ordres de protecció i 75
seguiments de violència domèstica i de gènere. En el mes de gener es va produir un
repunt de fets, a l’igual que en el mes de juny. En el mes de juliol també es produeix
increment de fets, però és quelcom sostenible. Les anàlisis que es fan, juntament amb
Serveis Socials de l’Ajuntament – amb qui treballem estretament – ens indiquen que la
meitat de les víctimes no tenen protecció, i l’altre meitat sí. Això ho ordena el jutge.
Qualsevol víctima de violència de gènere se l’avisa quan l’agressor surt de la presó, i es
fa palès que no hi ha un element de concentració. Igualment com en la taxa de
criminalitat, a partir d’ara inclourem també el tema de la violència domèstica i de gènere.
El senyor Comissari afegeix que, en el cas de violència de gènere d’una persona
estrangera en situació irregular, aquesta té la possibilitat de regularitzar la seva situació.
En aquest sentit, si l’agressor resulta condemnat, aleshores regularitza la seva situació.
En canvi, si no és condemnat, llavors continua en situació irregular. Cosa que informa
per a general coneixement.
El caporal Galo Rangel intervé per explicar que hi ha diferents serveis municipals que
també donen suport a les dones i, concretament, fa esment al Centre d’Informació i
Recursos per a Dones, ubicat a Vil·la Pepita.
Intervé, tot seguit, la senyora Isabel Puertas qui s’adreça al Comissari del CNP, a qui
pregunta arran les inspeccions que es duen a terme en algunes empreses i s’actua amb
els treballadors però, què es fa amb l’empresari?
El Comissari li explica que, si l’empresari no ofereix contracte, però el treballador cobra
el què és adequat, aleshores estem en una situació d’infracció laboral. Si en canvi, no
cobra el què és adequat i només li ofereix menjar i el treballador es troba en una situació
de semi esclavatge, llavors estem davant d’un delicte contra el dret dels treballadors. Si
anem amb Inspecció de Treball, s’estén un acta d’infracció. Si el treballador està en
condicions precàries, aleshores aixequem un atestat per delicte.
La senyora Puertas fa el comentari de que “ens hem assabentat totes i tots que l’1 de
juliol va entrar en vigor la llei “mordassa” i que hem de dur al damunt el carnet a la boca”
El Comissari li respon que totes les persones cal que puguin ser identificades.
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La senyora Eulàlia Herranz intervé per comentar que el passat dia 2 de juliol va haver-hi
una concentració i es va identificar a tres persones. Sembla es tractava d’una
concentració per solidaritzar-se amb el poble grec. Pregunta, què fem amb això?
La inspectora Giralt respon que en el cas d’una concentració sense coneixement,
nosaltres – pel CME – l’hem de reportar atès l’existència d’una Llei Orgànica que ho
regula. Cal reportar-ho perquè, a més, pot derivar en manifestació. Explica la inspectora
que, de vegades, hi ha responsables de grup que coneixen activistes, però de vegades
no. Es valora el millor moment, al principi, al final...
La senyora Herranz diu que les tres persones que es van identificar són persones
conegudes.
El següent torn de paraula és pel senyor Santi Siquier, qui s’identifica com a Regidor del
barri de La Miranda. Explica que un veí va ser agredit per una persona amb una destral.
Hi havia cotxes policials. Això ha provocat un impacte entre el veïnat i la gent està una
mica espantada. De cara el setembre ho plantejarem per fer-ne un seguiment.
La inspectora Giralt li explica al Regidor que certament quan hi ha una incidència
d’aquest tipus reactivament hi ha un impacte sobre l’entorn veïnal més proper; incidint
directament sobre la percepció de seguretat. En la gran majoria de casos de robatoris a
domicili no hi ha ganes de confrontació, normalment els delinqüents fugen. Només en
algun cas puntual, se senten atacats i reaccionen violentament. A nivell de Policia
uniformada fem més presència des de la prevenció (circulació de vehicles policials). El
CME reportem a la víctima si hi ha una resolució d’un cas, per recuperació efectes o
detenció. De fet es fa una devolució en tot cas que hi hagi un resultat. Es fa inspecció
ocular, prova d’ADN... Referint-se a la víctima de la destral li diu la inspectora al Regidor.
“Digui-li que truqui quan vulgui”, si té neguit o li manca aclarir quelcom.
L’inspector Leyva s’adreça també al Regidor per comentar-li que el senyor Quim Lluís sol
venir habitualment al Consell.
El senyor Siquier li respon que té problemes de salut
L’inspector Leyva li comenta que la Policia Local i el Cos de Mossos d’Esquadra estarien
encantats d’establir una roda de reunions amb l’Associació de Veïns.
Seguidament es formula per part d’un dels assistents una queixa sobre els Horts de Can
Cervera, assegurant haver vist llums, com si hagués gent.
L’inspector Leyva li respon que als principis de la primavera van observar alguns usos
que es tornaven a reproduir. I afegeix que aquells horts són espai d’actuació prioritària
per part de la Policia local i del Cos de Mossos d’Esquadra. Des que es va fer un cens
de la gent que els ocupava, seguim fent actuació focalitzada per intentar evitar que es
reprodueixin les activitats.
Plaça Santa Magdalena, 5-6 - 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT
Telèfon 93 371 33 50, Fax 93 372 29 10, http://www.esplugues.cat, e-mail: ajuntament@esplugues.cat

La senyora alcaldessa manifesta que són terrenys privats i que coneixem els horts. Altra
cosa és que hi hagi activitats il·legals: de restauració, de festes... Explica que es va fer
una visita per part de la Regidora d’Àmbit, el gerent, tècnics municipals, etc. i afegeix:
“vam decidir tancar els accessos per tal d’impedir la possibilitat de desenvolupar
activitats il·legals” Comenta que hi ha una vigilància molt propera del tema. La visita va
ser el 7 de maig, es van barrar els accessos, llevat un d’ells que pertany a la Direcció
General de Carreteres.
Per acabar, la senyora alcaldessa vol agrair les explicacions donades pels Cossos
policials amb presència a la taula, afegint que “estem molt satisfets” i que hem d’intentar
minimitzar els fets delictius durant aquesta època. Bon estiu!
No havent, doncs, més assumptes que tractar, la senyora alcaldessa dóna per finalitzada
la sessió a les vint hores i cinquanta-quatre minuts del dia abans indicat, estenent-se la
present acta en vuit folis de paper membret municipal, que firmen la senyora Presidenta i
jo, el Secretari en funcions del Consell, que en dono fe.
LA PRESIDENTA,

EL SECRETARI,

Pilar Díaz Romero

Ramon Cairó i Munné
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