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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE SEGURETAT CIUTADANA 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, CELEBRADA EL DIA 27 DE GENER DE 2016 
 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la Sala de Plens, sent les 19 hores i 
38 minuts del dia 27 de gener de 2016, 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 Eduard Sanz, 1r Tinent d’Alcaldia, President de l’Àmbit de Territori i 

Sostenibilitat, Regidor delegat de Comunicació, de Polítiques Socials d’Habitatge i 
dels Districtes de Finestrelles i Ciutat Diagonal, adjunt a La Miranda i La Mallola; la 
senyora Sara Forgas, 2a Tinenta d’Alcaldia, Presidenta de l’Àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania i adjunta al Regidor de Districte de La Plana i Montesa; el senyor 
Francisco Javier Giménez González, Regidor adjunt en matèria de Seguretat 
Ciutadana, delegat  d’Emprenedoria, Comerç i Consum i del Districte de Can Clota; la 
senyora Montserrat Zamora, Regidora delegada de l’Àrea de Participació, Drets Civils 
i Ciutadania, de Protecció Civil i d’Atenció a la Ciutadania i adjunta al Regidor de 
Districte de Can Vidalet; el senyor Manel Pozo,  Regidor delegat d’Acció Comunitària 
i dels Districtes del Gall, La Plana i Montesa, així com adjunt al Regidor de Districte 
del Centre; i el senyor José Antonio Hernández, Regidor adjunt en Espai Públic, Medi 
Ambient i Espais Naturals, i delegat del Districte de Can Vidalet. 
 

 El senyor Oriol Torras, i la senyora Herminia Villena, Regidor i Regidora – 
respectivament - del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Gent 
d’Esplugues – Avancem – Acord Municipal, acompanyats de la seva Presidenta, 
senyora Isabel Almató; el senyor Julio Roldán, Regidor del Grup Municipal Ciutadans 
– Partido de la Ciudadanía, acompanyat del senyor Diego Rodríguez; el senyor Julián 
Carrasco, Regidor del Grup Municipal Canviem Esplugues; i la Sra. Laura Benito, 
com a Regidora no adscrita 

 
 El senyor Pedro Rodríguez Silva, i la senyora Lídia Morera, en representació del grup 

municipal Convergència Democràtica de Catalunya.  
 

Com a representants de les Associacions de Veïns, legalment constituïdes, el senyor 
Juan Vegas, de l’AA.VV. de Can Clota; els senyors Manuel Muñoz i José Mª Galván, 
de l’AA.VV. de La Plana; el senyor Josep Lluís Àlvarez, de l’AA.VV. del Centre; la 
senyora Ma Eugènia Salmerón, de l’AA.VV. del Gall; el senyor Antonio González. 
Vallejo i la senyora Joana Pla, de l’AA.VV. de Can Vidalet, i el senyor Jesús 
Sanmartín, de la Comunitat de Propietaris de La Mallola. 
 
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 
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 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)  
 
 Com a representants de la Policia Local d’Esplugues, l’inspector i director del Servei, 

senyor Juan A. González Leyva; el caporal cap de la 1a Secció Operativa, senyor 
Galo Rangel Navarro; i el caporal cap de la Segona Secció Operativa, senyor Jorge 
Ruíz Herrera. Excusa assistència el sergent, cap de la 3a Secció Operativa, Juan 
Miguel Amat García. 
 
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 l’acta anterior corresponent a la sessió de data 

21 de juliol 2015   
 
Juntament amb la invitació a aquesta sessió del Consell s’ha lliurat còpia de l’acta de la 
sessió anterior a tots els assistents, els quals han tingut l’oportunitat de llegir-la 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 en la pròpia sessió anterior, motiu pel qual proposa 
donar aquest punt aquí 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 31 de desembre 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 31 de desembre de 2014 
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Intervé la inspectora, senyora Giralt, qui explica als assistents que el període d’anàlisi 
comprèn des de gener fins a desembre de 2015, i la comparativa amb el període  
anterior, des de gener fins a desembre de 2014. Com a tret fonamental destaca el 
descens produït en els fets coneguts: un total de 2014 en el període considerat, respecte 
de 2384 en el període anterior, la qual cosa representa una davallada del 15,52 % dels 
fets que resulta molt significativa. Respecte de l’índex de criminalitat com indicador clau 
dels nivells de seguretat, explica que l’any anterior estàvem en el 51,74%o i, actualment, 
hem baixat fins el 44%o. Aquest descens s’assenyala com a molt significatiu, atès que la 
diferència de mitjana amb dades de la RPMS estem parlant de 10 punts de diferència, i 
amb el total de Catalunya de 20 punts. Es torna a assenyalar que són bones dades i que 
cal tenir constància de que tenim uns bons resultats. S’explica que el gruix dels fets 
coneguts el conformen els robatoris amb força, respecte dels quals observem un 
descens del 33% de global. De fet baixen tots els ítems excepte els robatoris amb força 
a domicili que s’incrementen en 12. Globalment és una contracció. Adreçant-se a tots els 
assistents, la inspectora els comenta que “vostès mateixos ens donen una informació 
molt valuosa, que ens ajuda a obtenir bons resultats” Els robatoris amb força a interior de 
vehicle va davallant. També baixen els robatoris amb força a establiments i a empreses. 
De fet, es treballa continuadament amb els robatoris amb violència. Es vol fer un apunt 
en el tema dels incidents, explicant que les comunicacions al 112 fa que s’actuï 
reactivament. Referint-se al tema de les Presentacions i Col·loquis, es fa palès que en 
tots els sectors s’incideix, en una gran mesura, per tal de fer difusió de la violència 
domèstica i de gènere. Això és d’interès mutu, podent assegurar que té una estabilitat en 
el temps, amb un nombre de persones similar. S’informa als assistents que les ordres de 
protecció es mantenen un cop expiren. Quan a les dades- assegura la inspectora – tenim 
les mateixes de l’any passat: entre 75 i 80 casos, amb seguiment de les víctimes de 
violència de gènere o domèstica – tot i que el gruix principal és de gènere, on les ¾ parts 
de les víctimes tenen ordre de protecció – i s’estableixen contactes a nivell familiar. 
 
Finalment, la inspectora Giralt mostra als assistents – mitjançant una projecció en 
pantalla – l’evolució de la seguretat ciutadana dels darrers anys, on els colors verds 
denoten les mitjanes mensuals. Com a conclusió, explica que hi ha una plurifactorialitat 
de fets que intervenen, amb un element clau de facilitació del treball com és el continu 
urbà. En conseqüència, la coordinació és clau. Aquest treball transversal fa que aquest 
es faci amb cura, amb eficiència i eficàcia. Per acabar la seva intervenció, la inspectora 
vol agrair al Barri Centre per facilitar l’entesa en un homenatge que es va fer. 
 
Tot seguit pren la paraula el sotsinspector, senyor Martin, qui comenta que farà un breu 
resum dels dispositius més importants. Així, doncs, explica el dispositiu desplegat en els 
mercats ambulants, el treball de control de les activitats, la vigilància dels horts de Can 
Cervera, per tal d’evitar riscos a la ciutadania. Assegura que es coordinen perquè la 
situació estigui controlada. També fa esment al dispositiu “Grèvol”, de forma coordinada 
amb la Policia Local, i que abasta el període de Nadal, Reis i posterior època de 
Rebaixes. Es tracte de fer prevenció de furts i altres il·lícits mitjançant patrullatge mixte. 
Aquest any ha resultat força bé. Res a destacar en aquest sentit. Un altre dispositiu ha  
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establert una actuació coordinada en locals, amb CNP i PL, bé per queixes de veïns o 
per interès policial. D’aquesta actuació conjunta i coordinada se’n deriven detinguts, 
comís de substàncies, aplicació de la normativa d’activitats... Es fa una anàlisi de risc. En 
algunes actuacions hi col·labora també la Inspecció de Treball. En darrer terme – explica 
el sotsinspector – tenim un dispositiu “estrella” adreçat a la prevenció de robatoris a 
interior de domicilis. Es focalitza en controls policials a la via pública, també es comissen 
objectes, eines o algun vehicle. Avui, precisament – pel dimecres 27 de gener de 2016 – 
explica el sotsinspector Martín que han fet dues detencions. En total 20 detinguts en 
aquest semestre. Destacar que si antigament el modus operandi era un altre, ara, és el 
de les peces de plàstic col·locades a les portes per tal de comprovar l’absència dels 
domicilis. Ara és diferent, però s’ha pogut intervenir, fins i tot, abans de cometre’s el 
delicte. 
 
La senyora Isabel Puertas adreçant-se a la inspectora Giralt en relació a allò què ha 
parlat sobre violència masclista, entén que els casos són els mateixos, però pregunta si 
les denúncies també ho són? 
 
La senyora Giralt li respon que sí, les mateixes denúncies, en realitat 7 menys que en el 
període anterior, i assegura que els períodes postvacacionals són de denúncies. 
 
La senyora Puertas vol fer una aclaració respecte del concepte de violència domèstica / 
de gènere. Assegura que de gènere no n’hi ha, és sempre masclista. 
 
La inspectora Giralt aclareix, de gènere fa referència a parella, ex-parella. La domèstica, 
en canvi, es refereix a fills/pares, etc. Dels 80 casos comptabilitzats, unes ¾ parts són de 
gènere, i ¼ part és domèstica. 
 
A una pregunta realitzada per la Regidora, senyora Hermínia Villena, li respon la 
inspectora Giralt en el següent sentit: “quan sentim un soroll i anem a comprovar, veiem 
una cara marcada, veiem una criatura plorar, les informacions són fonamentals, les 
informacions veïnals són importants; treballem amb Serveis Socials” 
 
La senyora Villena pregunta si sabem quines són les xifres “negres” 
 
La inspectora Giralt respon que és molt difícil. 
 
La senyora alcaldessa explica que la Llei de protecció de les dones que va aprovar el 
Parlament estableix que no cal denúncia, un simple indici d’un cos policial, o una 
senyora que va a l’Ambulatori, o ho explica en un Centre de les Dones. Per això hi ha un 
protocol perquè, digui el què digui, entra en aquest protocol. La Llei diu: “violència 
masclista” 
 
La inspectora Giralt diu que, en termes jurídics, es parla de violència de gènere. 
 
La Regidora, senyora Laura Benito, formula dues preguntes: 1a) Existeix un índex 
estadístic de comparativa entre barris? 
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2a) Hi ha denúncies per assetjament escolar? Hi ha estadístiques? Hi ha disponible 
alguna eina perquè els escolars puguin posar-se en contacte per presentar denúncia? 
 
La inspectora Giralt respon que en l’àmbit dels joves i davant conductes discriminatòries, 
hi ha un agent que treballa aquestes temàtiques, a més de la figura de l’agent tutor. 
L’entorn es basa més en la vessant d’educació. És una dada sensible, sobre menors. 
S’hi actua i es resolen. Es tracta d’un neguit objectiu. Pel tema de les dades 
estadístiques, les treballem, i també ho fem en el barri. Hi ha tendència habitual a les 
comparatives. De cert sí que expliquem que determinades incidències són majors en 
determinats barris. No es donen dades concretes dels barris, ja que afectaria a temes de 
percepció. 
 
La senyora alcaldessa vol dir una cosa molt important: no hi ha un barri que se’ns surti 
de la mitja. Un barri densament poblat, sí, com Can Vidalet que disposa malgrat tot d’una 
taxa de criminalitat inferior (nombre de fets / 1.000 habitants) En general, si mirem 
l’històric, no hi ha cap barri que se surti de la mitja. 
 
L’inspector, senyor Glez. Leyva, pren la paraula per a referir-se a la figura de l”agent 
tutor” (agent de prevenció en hàbits de risc) Quan es produeix la incidència és molt 
important el fenomen de contenció. L’agent tutor ha de ser capaç d’establir uns nivells de 
relació: bústia, compte correu electrònic, etc. Existeix una feina col·laborativa, al darrera 
de la qual hi ha un equip de suport de Serveis Socials. Els Centres Educatius ho valoren 
com un servei excel·lent. 
 
Es continua tot seguit amb l’Ordre del Dia, amb la intervenció ara de l’inspector Leyva, 
qui explica que la concepció de la seguretat ciutadana té una vessant molt àmplia. 
Referint-se a l’Àmbit de la Seguretat Viària vol donar dues dades: històricament s’ha anat 
produint un descens sostingut en el temps dels accidents de trànsit, entre 2014 i 2015, 
fins a un 18 %, i dels accidents amb víctimes – també en el mateix període - de fins un 
11,21 % Dins l’Àmbit del Civisme i la Convivència, informa l’inspector que des del 2014 
s’observa una reducció en el nombre de  denúncies de convivència, de fet assegura que 
es pot parlar d’un bon nivell de pacificació amb uns nivells de seguretat força 
destacables. Podríem pensar que el major percentatge de temps el dediquem a la 
seguretat ciutadana, però això no és així en el cas de la Policia Local, on dediquem més 
del 66 % del temps de la nostra activitat a tasques de Policia Comunitària. Ja s’ha 
comentat que l’evolució de la seguretat viària havia conduït a una reducció dels 18% en 
el nombre d’accidents entre 2014 i 2015, però si ens referim al darrer decenni, 
comprovem que aquests han baixat en un 50% Una altra dada rellevant és que en el 
2015 no hem hagut d’enregistrar cap mort de trànsit a les nostres estadístiques, i només 
en 16 casos hem de lamentar conseqüències de caràcter greu. Si la fita del Pla de 
Seguretat Viària l’haguéssim conclòs en el 2015, estaríem parlant ara d’una reducció de 
la sinistralitat viària del 20,15 % Això sí, hem detectat en el darrer exercici un increment 
del 20% d’accidents amb vehicles de dues rodes. A destacar una reducció molt important 
en el nombre d’atropellaments, que han davallat un 59% La reducció dels accidents en 
rotondes és d’un 50 % En línies generals hi ha una reducció en el nombre d’accidents.  
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Assenyalar que ens acollim a totes les campanyes preventives que promociona el Servei 
Català de Trànsit (SCT) 
 
Dins l’Àmbit de Policia Comunitària, l’inspector Leyva comenta un increment del 25% en 
les intervencions realitzades, de les quals un 43% ho són de contingut greu. Estem 
parlant d’un espai de pública concurrència, en el què realitzem aprehensions de drogues, 
conjuntament amb el Cos de Mossos d’Esquadra (CME) També es continua 
desenvolupant el programa de commutació de les sancions administratives per 
infraccions a l’Ordenança General de Convivència Ciutadana (OGCC) Com a dada 
destacable, la reducció en un 29,5 % dels actes vandàlics. S’han tramitat, si fa o no fa, el 
mateix nombre de denúncies per incompliment en l’horari de tancament. El nombre de 
denúncies per infracció a l’OGCC ha baixat un 11,20% En el 2014, les tipologies de 
denuncia més freqüents eren, per aquest ordre: les relacionades amb el consum 
d’alcohol a la via pública, les relacionades amb el soroll, les relacionades directament 
amb l’ús de l’espai públic i les que fan referència a la tinença no responsable dels 
animals de companyia. Doncs, bé, la única tipologia què ha experimentat en el 2015 una 
tendència alcista, passant al 2n lloc és la corresponent a la tinença no responsable dels 
animals de companyia. Tot seguit es passa a donar compte de l”operació can”, que ha 
conduït a l’extensió de 35 denúncies. Malgrat tot, explica l’inspector que s’aplica una 
certa tolerància: no és el mateix un gos de raça potencialment perillosa que un 
Yorkshire, per posar un exemple. Això sí, la tolerància és zero “0” en el tema dels 
excrements i, molt especialment, en els llocs reservats als infants. Al respecte s’indica 
que del 2014 al 2015 les denúncies per aquests comportaments s’han incrementat en un 
84% Resulta difícil trobar comparacions, si cerquem a Internet, la Policia Local de 
Badajoz en el 2013 va estendre 36 denúncies relacionades amb gossos potencialment 
perillosos, a Saragossa, 19 denúncies... Ja dins l’Àmbit de relacions amb la Comunitat, 
explica l’inspector que han experimentat un retrocés les trucades telefòniques rebudes, 
els requeriments – tan els urgents com els no urgents – així com també altre tipus 
d’informacions. Arribat aquest punt, el senyor González Leyva vol aprofitar l’avinentesa 
per expressar el seu agraïment a l’AA.VV del Centre per una iniciativa que van tenir i que 
es va posar en marxa. També vol informar que en el 2015 la Policia local va assolir la 
millor valoració en una enquesta de valoració. Que Esplugues és una ciutat segura ens 
ho diuen els indicadors, però sense la col·laboració de la ciutadania no hauríem estat 
capaços d’assolir aquests resultats. 
 
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. En 
aquest darrer àmbit assegura que col·laboren a través de les Meses de Coordinació 
Operativa mitjançant el control d’estrangeria, actuant de forma conjunta amb la Policia 
Local i amb el Cos de Mossos d’Esquadra. Referint-se a la Documentació explica que no 
hi ha hagut un increment significatiu, i destaca el servei de DNI a persones malaltes, 
però aquest servei el presten a requeriment. Sobre l’expedició de passaports comenta un 
decrement no significatiu. Pel que fa la documentació d’estrangers, aquesta s’ha 
incrementat en el seu conjunt en un 28% Comenta que a finals de l’any passat hi va  
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haver problemes amb tots els estrangers per a l’obtenció de les targetes, perquè fa 10 
anys es van donar de forma massiva i, ara, caducaven totes de cop. La solució que 
s’arbitrà consistir en què es poguessin fer la targeta a qualsevol Comissaria i, en dos 
mesos aproximadament se n’ha regularitzat el termini d’expedició. S’explica tot seguit als 
assistents l’existència de les autoritzacions de retorn, que serveixen per fer el viatge de 
retorn al país propi quan s’ha caducat la targeta. Referint-se al document de 
Nacionalitats, explica el senyor comissari què s’ha produït un decrement, ja que això 
abans ho tramitaven els Registradors de la Propietat, fent-se un tap en el 2014. Ara la 
situació ja està regularitzada. Les Cartes d’Invitació s’explica que són uns documents 
que permeten el desplaçament dels estrangers des dels seus països d’origen i els 
permeten romandre en territori nacional espanyol un màxim de 90 dies. Si els convidats 
no se’n van, s’inicia un procediment administratiu sancionador a l’amfitrió i, al convidat, 
tràmit d’expulsió. Pel què fa les actuacions, comenta el comissari les actuacions 
conjuntes dutes a terme amb el Cos de Mossos d’Esquadra (CME) amb la Policia Local 
(PL) i el concurs d’Inspecció de Treball. Aquest tipus d’actuacions amb Inspecció de 
Treball també les fan ells de mutu propi al tenir-ne la competència. De fet, poden 
detectar per exemple, condicions de sobreexplotació, la qual cosa suposa un delicte 
contra el dret dels treballadors. Arribat aquest punt, comenta que la seva Brigada de 
Policia Judicial ha procedit aquest matí – pel dimecres 27 de gener de 2016 – a la 
detenció d’una persona per pornografia infantil, amb el comís de diversos CD’s, arxius, 
etc. En relació amb l’acte de  reconeixement als Cossos i Forces de Seguretat per part 
de l’AA.VV. del Centre, manifesta el senyor comissari que s’uneix a l’agraïment. 
 
Intervé el Regidor, senyor Julian Carrasco, per consultar el següent: en el mercat no 
sedentari d’Àngel Guimerà una persona jove va robar un moneder a una persona gran, 
però no ho va poder denunciar perquè no tenia “papers”. 
 
El comissari li respon que ambdues coses són compatibles, però que si està irregular, 
això ells no poden obviar-ho. 
 
La senyora alcaldessa afegeix: el missatge és que cal tenir la documentació en regla. 
 
A una pregunta del senyor Antonio González adreçada al comissari, aquest li respon que 
com a Cos Nacional de Policia, no es posen a investigar a tot el món pel fet de ser 
estrangers, sinó que he d’haver-hi alguna cosa més. Respecte del tema dels pidolaires, 
indica que és més un tema de la Policia Local i que, en tot cas, podran incidir per la part 
d’estrangeria. 
 
La inspectora Giralt explica al respecte que, a banda del fet en concret que algú estigui 
pidolant, també comprovem que no ho faci amb menors.  
 
Pren la paraula el senyor Antonio González, de l’AA.VV. de Can Vidalet qui, a més de 
felicitar els Cossos policials, reclama que les parts comunes apartades entre l’ambulatori 
i la carpa del Mercat, queden amagades. Entrava una ambulància a l’Ambulatori, pel mig 
de les parades del mercat no sedentari i també de la gent. 
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La senyora alcaldessa comenta que s’està treballant en una Ordenança i també en una 
reubicació. 
 
L’inspector Leyva comenta pel que fa la demanda de vigilància en la zona de la Bòbila 
que, des de fa temps, el torn de nit presta servei de vigilància estàtica a la pròpia plaça. 
 
El senyor Antonio González postil·la que “el delinqüent pot treballar a gust” 
 
El senyor Josep Lluís Àlvarez, de l’AA.VV. del Centre comenta que “podem estar 
satisfets del què fan els Cossos de Seguretat, si no són més és perquè les lleis no els hi 
ho permeten” I afegeix, que això abans era diferent, se’n recorda que de petit si no 
menjaves, avisaven a la Policia o al “Coco” Reclama als Cossos policials que es facin 
més xerrades a les Escoles. 
 
L’inspector Leyva li respon que des dels anys 70 s’està impartint Educació Viària a les 
Escoles. Ara mateix, s’imparteix Educació viària i Cívic. 
 
El senyor Pedro Rodríguez, en representació del grup municipal CDC, comenta que les 
dades són bones, però que en un mateix edifici han entrat tres cops, c./ Severo Ochoa, 
24. Demana una explicació sobre el funcionament de l’app de seguretat. 
 
L’inspector Leyva li respon que es tracta d’una eina molt innovadora i intuïtiva. Si 
l’hagués de definir, aquesta seria una de les seves bondats, el fet de ser intuïtiva. En 
primer terme disposa d’una tecla que permet activar una alarma, una emergència. 
Nosaltres – per la Policia Local – podem geolocalitzar la seva posició. Abans de Nadal 
organitzarem una xerrada monogràfica sobre xarxa de comerços. Amb el Mobile World 
Congres de Barcelona, les places hoteleres s’ompliran 
 
El senyor Juan Vegas, de l’AA.VV. de Can Clota fa una pregunta en relació a la 
col·locació de peces de plàstic de testimoni en les portes dels domicilis, per a revelar 
absències i pregunta si això es denuncïa. 
 
La inspectora Giralt respon que en algun cas sí que s’havia denunciat, però que en 
ocasions no se’ls presenta denúncia. Quan passa això a un veí, es viu com un tema molt 
vulnerable. Respecte de la col·locació de plastiquets, el què busquen és no trobar-se 
ningú, així, si els sorprenen la pena és menor. Quan en una mateixa escala entren en 
dos ó tres pisos, augmenta la percepció d’inseguretat i, per això, és molt important que 
es faci la denúncia. Així es poden detectar empremtes, o traces. A més, si ens aporten 
números de sèrie d’algun objecte, això en facilita molt la seva possible recuperació 
posterior. Instem, amb vehemència – repeteix la inspectora – la importància de presentar 
la denúncia primera. 
 
Torna a intervenir el senyor Juan Vegas per manifestar que el senyor Leyva parla de 186 
persones registrades a l’app de Seguretat. Proposa fer-ne difusió a la ciutadania. 
 
L’inspector Leyva agraeix aquesta oferta de fer difusió de l’app. 
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El senyor Iban Salvador, de la Unió de Botiguers i Comerciants d’Esplugues, intervé per 
dir que també recolzarien la tasca de difusió de l’app, i felicita les dades brillants 
exposades. També vol agrair la vigilància de la zona de la Bòbila. 
 
L’inspector Leyva li respon que bàsicament es tracta d’esforços en la vessant 
sancionadora, i també a nivell del Regidor de Seguretat i de Comerç. 
 
El senyor Jesús Sanmartín, de la Comunitat de Propietaris de La Mallola intervé també 
per felicitar els resultats exposats, i diu que és una conseqüència lògica. Diu que 
aquestes millores s’aconsegueixen per la col·laboració ciutadana, però també pel factor 
humà: la motivació dels agents, la seva formació. Troba molt bé de comunicar a la 
ciutadania el què es fa en aquest sentit. 
 
L’inspector Leyva agraeix aquesta felicitació, tot assenyalant que el fet de ser policia 
posa en risc la teva pròpia seguretat. Comenta la persecució d’un camió sostret que, 
finalment, van poder recuperar i, en el moment de la detenció, l’individu va mostrar 
violència cap els agents. 
 
El senyor Sanmartín vol aclarir que es refereix més a la motivació i formació dels agents. 
Fent un paral·lelisme, diu que el valor en el soldat se li suposa. 
 
L’inspector Leyva diu que ells no. Que valoren la vessant formativa, i que els 
comandaments han de mantenir la tensió i la motivació a nivells alts. Recalca de nou la 
importància dels aspectes formatius. 
 
La senyora Joana Pla, de l’AA.VV. de Can Vidalet intervé per comentar que quan el 
comissari diu que els estrangers venen de visita, en realitat els pares conviden als fills. 
Aleshores, es pregunta, quina solució hi ha? Segons ella, hi ha dues maneres, una 
d’elles és la reagrupació familiar, cosa que requereix uns requisits, com ara tenir uns 
ingressos, alta a la Seguretat Social, etc. Parlem de la forma legal de reagrupació. La 
il·legal és quedar-se quan ha vençut el període autoritzat d’invitació. Aleshores obrim 
expedient a tots dos, amfitrió i convidat, a qui es proposa la seva expulsió. Altre cosa és 
que s’acabi expulsant. 
 
El Consell, respecte d’aquest punt, es dóna per informat. 
 
 
4. Pla Local de Seguretat 2016 – 2019 
 
Al respecte de l’aprovació d’aquest Pla, la senyora alcaldessa informa que la Junta Local 
de Seguretat d’aquest matí -  pel 27 de gener de 2016 –  hi ha donat el seu vist-i-plau, tot 
i que encara es pot presentar algun suggeriment abans de sotmetre’l a aprovació del Ple 
municipal. 
 
L’inspector Leyva postil·la que “agraïm les seves col·laboracions al respecte” 
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5. Torn obert de paraules 
 
Arribat aquest punt no es produeixen intervencions, atès que aquestes ja s’han produït 
en el punt núm. 3 de l’Ordre del Dia, en acabar les respectives exposicions policials 
sobre l’avaluació de la seguretat ciutadana. 
 
No havent, doncs, més assumptes que tractar, la senyora alcaldessa dóna per finalitzada 
la sessió a les vint-i-una hores i trenta-tres minuts del dia abans indicat, estenent-se la 
present acta en deu 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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