
 
ACTA DEL CONSELL DE SEGURETAT CIUTADANA 

SESSIÓ DEL 5 DE FEBRER DE 2019 
 

 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la Sala de Plens, a les 19 
hores i 5  minuts del dia 5 de febrer de 2019, es reuneix en sessió ordinària 
el Consell de Seguretat Ciutadana d’aquesta localitat, sota la presidència de 
l’alcaldessa de l’Ajuntament, senyora Pilar Díaz Romero 
 
Formen part de la Mesa: 
 
Per l'ABP d'Esplugues - Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, el 
sotsinspector, senyor Xavier Martin Marcos.  
 
Per la Policia Local d'Esplugues, el seu director amb càrrec d'inspector, senyor 
Juan Antonio González Leyva; el  sergent cap de la 1a Secció Operativa, Galo 
Rangel Navarro; i sergent, cap de la 2a Secció Operativa, senyor Jorge Ruiz 
Herrera.  
 
Per la Policia Nacional, Comissaria de Cornellà- Baix Llobregat, el Comissari 
senyor Emiliano Rubio Rubio i l’ Inspector señor Francisco Moya. 
 
El Regidor delegat, adjunt en matèria de Seguretat Ciutadana, senyor Francisco 
Javier Giménez González. 
 
Actua de secretari del Consell, el secretari de l’Ajuntament, senyor Pedro 
Carmona Pérez. 
 
A la sessió assisteixen diversos membres de la Corporació, representants 
d’entitats veïnals, així com veïnes i veïns del municipi 
 
Iniciada la sessió, passa a debatre's tot seguit el corresponent Ordre del Dia. 
 
  
1.-  ANÀLISI I AVALUACIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA, REFERIDA 
AL PERÍODE COMPRÈS ENTRE ELS DIES 1 DE JULIOL I 31 DE 
DESEMBRE DE 2018 PER PART DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA, I EN 
IDÈNTIC PERÍODE PEL QUE FA A LA POLICIA LOCAL I AL COS NACIONAL 
DE POLICIA, EN L’ÀMBIT DE LES SEVES RESPECTIVES COMPETÈNCIES. 
 
Abans de l’inici del tractament d’aquest punt de l’Ordre del dia, la senyora 
Presidenta explica al Consell, que el període analitzat serà en realitat la totalitat 
de l’exercici 2018, al qual es referiran els membres dels cossos de seguretat que 
seguidament prendran la paraula. 



 
 
Acte seguit, intervé el sotsinspector de Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra, senyor Xavier Martin Marcos, que fa referència a l’estabilitat en 
l’evolució en la seguretat ciutadana en el municipi d’Esplugues, de forma que 
les dades posen de relleu un molt lleuger descens en l’ il·lícits durant 
l’exercici. S’incorpora a l’expedient de la sessió el document resum que es 
comunica a les persones assistents. 
 
A continuació, intervé l’inspector de la Policia Local d’Esplugues, senyor Juan 
Antonio González Leyva, que també fa una exposició centrada en les activitats i 
incidències més rellevant de l’any 2018. S’incorpora a l’expedient de la sessió 
el document resum que es comunica a les persones assistents. 
 
Seguidament, pren la paraula l’Inspector del Cos Nacional de Policia, senyor 
Francisco Moya, que fa referència a les activitats pròpies del Cos en matèria 
d’expedició de documents nacionals d’identitat, documents a persones 
estrangeres. 
 
El Consell resta assabentat. 
 
2.- TORN OBERT DE PARAULES 
 
Iniciat el torn de paraules es formulen les següents preguntes i/o qüestions:  
 

1. Es troba a faltar una comparativa d’actuacions en matèria de 
violència masclista en relació amb denúncies, seguiment...etcètera, 
ja que es va fer referència en una sessió anterior i es reitera que seria 
convenient que existís aquest tipus de desglossament de les dades. 

2. Al mercat no sedentari d’Àngel Guimerà hi ha un mal funcionament 
dels horaris i de la delimitació amb tanques. 

3. Els delictes a Esplugues i especialment robatoris en habitatge està 
per sobre o per sota de la mitja? 

4. L’edifici de Serra del Montsec, cantonada amb Sant Gabriel genera 
inseguretat pel seu estat i que encara que s’han instal·lat tanques no 
es fa seguiment de la façana i el veïns se senten insegurs. 

5. En relació amb les agressions masclistes s’emet opinió en el sentit 
que tal vegada fora útil el gas pebre. 

6. Es planteja que en relació als robatoris amb entrada en domicili els 
Mossos no han fet res i que no es veu policia patrullant pel carrer. 

7. Es comenta que la utilització de pistoles “tasser” en determinades 
persones pot ocasionar danys al cor. 

8. En els parcs públics, (Parc de Can Vidalet i de la Solidaritat per 
exemple) hi ha gossos, alguns sense lligar, que incideixen en espais 
on hi ha menors.  



 
9. Es manifesta que fora convenient fer una “alerta” sobre la utilització 

de marques o senyals a les portes dels pisos per assenyalar els que 
podrien ser susceptible d’ocupació. 

10. Es formula queixa sobre la durada del semàfor per a vianants situat 
davant l’Ajuntament. 

11. Es mostra la preocupació per la tendència alcista d’alguns delictes i 
s’indica que encara, que segons les dades incorporades als gràfics 
mostrats, la situació és bona, això no és un consol per les persones 
que pateixen una situació d’aquest tipus. 

12. També es pregunta sobre si la Policia Local disposa del test de 
detecció d’estupefaents i sobre el tipus de butlletí de denúncia. 

13. Es qüestiona també que encara que és conegut que el recinte de 
Montesa residencial és privat, demana quin cos de policia té 
competències en aquest recinte?     

14. Finalment es pregunta sobre la normativa en matèria de bicis i 
patinets  

 
A la vista de les preguntes formulades es produeixen les següents respostes: 
 

1. S’explica la situació actual en relació amb la recollida de dades i 
s’assumeix el compromís a incloure-les en el proper Consell. 

2. S’explica l’horari de funcionament del mercat i com s’actua en relació 
amb les tanques. 

3. S’informa que pel que fa al nostre entorn immediat (Barcelona, 
L’Hospitalet..) estem un 10% per sota. 

4. Els serveis tècnics, feta inspecció a l’edifici de Serra del Montsec, 
cantonada amb Sant Gabriel, no detecten motius de risc. Sí s’ha fet un 
requeriment a efectes de neteja dels elements existents. 

5. Els instruments que utilitzen gas pebre han d’estar homologats pel 
Ministeri competent. Quant a la seva utilització dependrà molt de cada 
persona i no es pot fer una resposta genèrica. 

6. S’explica que l’impacte personal que pateix les persones que han sofert 
un acte d’aquest tipus, és notable i que s’entén que això generi efectes i 
un increment en la desconfiança en els cossos i forces de seguretat, però 
que si s’actua i es fa prevenció, s’obtenen resultats que possibiliten que 
el número d’actes no vagi a més. 

7. S’informa que la utilització d’aquest tipus de material està regulat i valorat 
per una Comissió tècnica específica de la Generalitat i que existeix un 
protocol d’ús que inclou, per exemple, la dotació d’un desfibril·lador. 

8. S’informa de les actuacions que es realitzen, de les zones reservades 
per a gossos i de la regulació existent que permet que la ciutadania pugui 
posar en coneixement de la Policia Local els fets en infracció. També 
s’explica l’estat de tramitació de la nova ordenança que inclou la 
identificació mitjançant ADN. 



 
9. S’informa que aquesta és una qüestió tècnica i no de seguretat i que es 

pren nota. 
10. Sobre la marca als pisos, és sabut que en alguns casos aquesta ha estat 

l’operativa, però és cert que no és generalitzable i que segurament fer 
una campanya únicament incrementaria el nivell d’alarma de forma 
innecessària. 

11. Pel que fa a aquesta matèria es comparteix la preocupació, però les 
dades són les que són i encara que és cert que qui ho pateix ho viu molt 
malament, també ho és que, al menys en termes comparatius, la situació 
no és dolenta. 

12. Policia Local en coordinació amb Mossos disposen del test i existeix el 
material adequat per formular la denúncia. 

13. En efecte, és tracta d’una zona privada en la qual tenen competència en 
matèria d’infraccions i delictes tots els cossos policials, en funció de les 
atribucions de competències que realitza la legislació. Ara bé, sobre el 
control del simple comportament i ús de l’espai correspon actuar a la 
pròpia comunitat. 

14. Sobre la normativa de bicis i patinets, s’informa que està en tràmit la 
nova Ordenança reguladora que s’està realitzant de forma consensuada 
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

 
Sobre algunes de les qüestions plantejades es va obrir debat i diàleg sense que 
s’hagi demanat expressament la seva constància en acta. 
 
Finalment, no havent, doncs, cap qüestió ni pregunta més a tractar, s'aixeca la 
sessió a les vint-i-una hores i vint minuts, de tot el qual s’estén la present acta, 
que signen la presidenta i jo, el secretari, que en dono fe, 
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