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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE SEGURETAT CIUTADANA 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT, CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIOL DE 2016 
 
A la Casa Consistorial d’Esplugues de Llobregat, a la Sala de Plens, sent les 19 hores i 
17 minuts del dia 21 de juliol 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 i de Polítiques Socials d’Habitatge, 
Regidor de Districte de Finestrelles i Ciutat Diagonal; El senyor Francisco Javier 
Giménez, Regidor adjunt en matèria de Seguretat Ciutadana, Emprenedoria, Comerç 
i Consum i Regidor de Districte de Can Clota; la senyora Montserrat Zamora, 
Regidora delegada de l’Àrea de Participació, Drets Civils i Ciutadania, de Protecció 
Civil, d’Informació a la Ciutadania, i Regidora de Districte adjunta de Can Vidalet; el 
senyor José Antonio Hernández, Regidor adjunt de l’Espai Públic, Medi Ambient i 
Espais Naturals i Regidor de Districte de Can Vidalet; 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.  

 
La senyora Hermínia Villena, en representació del Grup Municipal  
Esquerra Republicana de Catalunya, Gent d'Esplugues, Avancem, Acord Municipal.  

 
El senyor Julio Roldán, en representació del Grup Municipal Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía. 
 

 La senyora Anna Coll, en representació del Grup Municipal Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP)  

 
 El senyor Julián Carrasco, en representació del grup municipal Canviem Esplugues.   
 

Com a representants de les Associacions de Veïns, legalment constituïdes, el senyor 
Josep Lluís Àlvarez, de l’AA.VV. del Centre; i el senyor Joaquim Lluís, de l’AA.VV. de 
La Miranda 
 
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. 
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 Com a representants del Cuerpo Nacional de Policia, l’inspector, senyor Francisco 

Moya, i el sotsinspector, senyor José Manuel Martín (Comissaria de Cornellà – Baix 
Llobregat)  

 
 Com a representant de la Policia Local d’Esplugues, l’inspector i director del Servei, 

senyor Juan A. Glez .Leyva. Excusen assistència el sergent, cap de la 3a Secció 
Operativa, Juan Miguel Amat; el caporal cap de la 1a Secció Operativa, senyor Galo 
Rangel i el caporal, cap de la 2a Secció Operativa, senyor Jorge Ruíz. 

   
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 

27 de gener de 2016  
 
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. Anàlisi i avaluació de la seguretat ciutadana, referida al període comprès entre 

els dies 1 de gener i 30 de juny de 2016 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 2015 

 
Intervé la inspectora, senyora Giralt, qui manifesta voler donar una sèrie de dades als 
assistents. Concretament diu que focalitzarà sobre el semestre, sis mesos ençà de la 
darrera celebració del Consell. Al respecte, assegura que en aquest primer semestre de 
2016 hi ha hagut una estabilitat respecte les dades presentades al gener de 2016; així 
doncs informa que tenim 2013 fets coneguts - quan al gener en teníem 2014 - i ens 
mantenim en l’indicador clau de l’índex de criminalitat de 44 fets per mil habitants. 
Aquesta xifra – tal i com ja es va dir en el darrer Consell – és molt continguda si la 
comparem amb la realitat que ens envolta. Fixant-nos ara en la comparativa interanual 
de fets: juliol 2015 a juny 2016, respecte del període anterior, observem un descens del 
7,5 % 
 
Pel que fa al semestre concretament, des de gener fins l’abril els fets han estat cada mes 
inferiors als del 2015, i ha estat en els mesos de maig i juny quan han estat lleugerament 
superiors. En el mes de maig, fonamentalment, per la pujada dels delictes contra la  
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seguretat del trànsit, i en el de juny, per un repunt en els robatoris amb força a interior de 
domicili, i a interior de vehicle. El gruix fonamental de fets coneguts segueix sent els dels 
delictes contra el patrimoni, on ens trobem vint-i-sis (26) robatoris amb força a domicili 
més que l’any anterior, així com de l’ordre d’un 20 % menys de robatoris amb força a 
establiment, i un més que destacable 80 % menys de robatoris amb força a empreses. 
També cal destacar l’increment dels delictes contra la seguretat del trànsit en la 
comparativa interanual, ja que aquests s’han triplicat.  
 
En relació amb les presentacions i col·loquis que es fan des del CME – alguns d’ells en 
coordinació amb la Policia Local – manifesta la inspectora Giralt que hi ha hagut un 
increment, tant en el nombre d’aquests com en el d’assistents. Concretament, s’ha 
passat de les 50 a les 67 presentacions, i s’ha arribat – gairebé – als 2000 assistents. 
 
Referint-se a la realitat dels delictes relacionats amb la violència masclista i violència de 
gènere, la inspectora informa als assistents que es manté en termes força similars als 
reportats en el Consell Anterior, amb un lleuger descens de víctimes, tot i que poc 
rellevant. Afegeix que, actualment, es fa el seguiment de 70 víctimes. Vol fer constar que 
durant la Setmana Santa va haver un augment de fets d’aquestes tipologies, i també que 
des del mes d’abril s’ha donat un increment d’ordres de protecció per part dels jutges 
d’Esplugues de Llobregat. 
 
Tot seguit pren la paraula el sotsinspector, senyor Martin, qui manifesta començar pel 
tema de robatoris a interior de domicili. Al respecte assegura que s’ha augmentat la 
coordinació amb els cossos policials per fer front a aquesta tipologia delictiva, amb noves 
mesures de coordinació i actuació. S’ha notat la intervenció dels serveis centrals del Cos 
de Mossos d’Esquadra en la detenció i desarticulació de grups organitzats que operaven 
arreu del territori (inclòs Esplugues de Llobregat) Refereix el sotsinspector que s’han 
realitzat sis detencions de persones per aquesta modalitat delictiva. Com cada any, 
s’han realitzat xerrades  a diferents entitats i associacions de veïns per transmetre 
consells de seguretat en la prevenció de robatoris a interior de domicili. 
 
El sotsinspector Martín continua la seva exposició explicant que, de forma periòdica, 
s’han vingut realitzant actuacions de control sobre persones que feien ocupació i un ús 
intensiu d’espai, amb la finalitat de comprar i vendre productes de segona mà, o 
productes reciclats o recollits de les escombraries. Assegura que aquest ús intensiu 
genera inseguretat i molèsties entre el veïnat, a banda de no complir amb la normativa  
administrativa per realitzar aquesta activitat. S’han fet controls sobre les persones, 
l’activitat i els objectes. Fruït d’aquesta pressió, l’activitat s’ha desplaçat de la via pública 
a locals i/o naus properes a la zona, els quals han estat també motiu d’inspecció. Les 
accions policials, juntament amb les accions preses per l’ajuntament, han donat resultats 
positius i han pacificat la zona.   
 
En darrer terme i per acabar la seva intervenció, el subinspector fa un comentari sobre el 
dispositiu anomenat “Horts de Can Cervera”. Es tracta d’un dispositiu que es fa de forma 
periòdica, i en el que s’incideix més o menys en funció de la problemàtica suscitada. 
Concretament, en el semestre passat, s’han dut a terme nombroses actuacions policials  
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què han culminat amb el precinte de cinc parcel·les, així com en el cessament de 
l’activitat administrativa que venien desenvolupant. Arribat aquest punt, el senyor Martín 
vol informar al Consell de la investigació policial que va suposar la detenció de 3 
membres d’una família – tots ells residents a Esplugues de Llobregat – per la comissió 
d’un presumpte delicte contra la salut pública. En la intervenció policial es van realitzar 
tres entrades i escorcolls a domicilis, i es van arribar a comissar fins a 1.200,00 
quilograms de hashish i 70.000,00 euros en efectiu. Es va poder esbrinar que l’activitat 
delictiva la duien a terme en un bar situat a l’Hospitalet de Llobregat. 
 
Pren tot seguit la paraula l’inspector, senyor Leyva, director del Servei de La Policia 
Local, qui explica als assistents que després de molts anys d’una tendència sostinguda 
en el temps de reducció sistemàtica en el nombre d’accidents de trànsit, seguint la 
mateixa tendència que el nostre entorn i a Catalunya, per primera vegada en els últims 
anys  hem de parlar d’un relatiu increment en el nombre total d’accidents de circulació, 
què han experimentat un increment del 5,33 %, mentre que els accidents amb ferits 
s’han incrementat en un 11,50 % Tot i això, un cop més, no hem hagut de patir cap 
víctima mortal, i només en 15 ocasions les ferides han estat diagnosticades de caràcter 
greu. No hem d’oblidar – afegeix l’inspector – que segons dades relatives a l’any 2015 de 
la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya, el 70 % de les víctimes per 
accidents de trànsit es produeixen en l’àmbit urbà, com és el cas de gairebé la totalitat 
de les del nostre terme municipal. Referint-nos, més concretament, als accidents en els 
què ha estat implicat un vehicle de dues rodes, cal esmentar que aquests s’han 
incrementat en un 24,71 % (89 accidents el darrer any) En canvi, els atropellaments 
s’han reduït un 27 % (19 en el darrer any) Les infraccions per conduir sota els efectes de 
l’alcohol s’han incrementat en un 21 % (77 casos) havent-se tramitat per via 
administrativa el 61 % d’aquestes. La resta de delictes contra la seguretat viària – com 
ara conduir sense llicència – excloses les alcoholèmies, s’ha incrementat en un 22 %  
 
En l’àmbit de la disciplina viària, explica l’inspector Leyva que les denúncies per 
estacionar en zona de càrrega i descàrrega s’han incrementat en un 6,66 %, i estacionar 
en un pas de vianants, en un 9 % Significatiu també el nombre de denúncies per 
estacionament de caràcter indefinit. Respecte de les infraccions dinàmiques – vehicles 
en moviment – al capdavant del rànking es troben les associades amb no respectar un 
semàfor en vermell (179 denúncies) així com les corresponents a desatendre l’atenció 
mitjançant telefonia mòbil. Es fa palès, també, que s’han dut a terme 96 dispositius de 
control, amb un total de 1187 vehicles. S’han denunciat 10.283 infraccions, cosa que 
suposa una reducció de l’1 % respecte del període interanual anterior. 
 
Ja en l’àmbit de la Policia Comunitària, es fa palès un descens de l’11 % en el nombre 
de denúncies per infringir l’ordenança general de convivència ciutadana, amb un total de 
532 denúncies, ocupant el primer lloc en el rànking les conductes associades amb el 
consum d’alcohol que, en termes de comparació interanual no han experimentat cap 
variació, amb 142 denúncies. Pel contrari, les denúncies associades amb animals de 
companyia s’han incrementat un 35,77 %, amb un total de 137 denúncies, la qual cosa 
situa aquesta tipologia al segon lloc de conductes més denunciades, mentre que les 
infraccions per manca de llicència s’han reduït en un 48,35 % D’altra banda, els actes  
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vandàlics s’han reduït un 24,5 %, mentre que les denúncies per tinença il·lícita i/o 
consum de substàncies estupefaents s’ha incrementat un 34,86 %, amb un total de 139 
denúncies, cosa que suposa el 62 % del total de denúncies impulsades. També s’ha 
produït un increment d’actuacions en relació amb la venda ambulant sense llicència, 
mitjançant patrulles mixtes (albatros) En l’apartat d’establiments i activitats, es detecta un 
increment en el nombre d’infraccions relacionades amb les terrasses de vetlladors 
(increment del 59,25 %), es realitzen 7 actuacions de precinte d’activitats i, com a dada 
en positiu una reducció destacable del 85,71 % en el nombre de denúncies a 
establiments per generar molèsties al veïnat. 
 
L’inspector Leyva informa als assistents que l’ajuntament està treballant en un projecte 
anomenat “Banc d’ADN caní”. Com a resum de la seva intervenció manifesta que, en 
general, el conjunt d’indicadors assenyalen que es manté una tendència evolutiva 
positiva envers la convivència, el civisme i l’índex de conflictivitat. En definitiva, una 
millora envers la qualitat de vida a la nostra ciutat, atès que es redueixen un 10,32 % el 
nombre de trucades ateses a la centraleta de la Policia Local, i un 4,78 % el nombre de 
requeriments. Com a dada rellevant es fa palès que el temps de dedicació a Policia 
Comunitària se xifra en un 66,00 %, i el dedicat a Seguretat Ciutadana en un 16,86 % 
També es posa de manifesta que a inici de l’any es van renovar les certificacions ISO 
9001/2015, assenyalant que aquesta nova versió de la norma exigeix nous requeriments 
i, concretament, el fet d’avaluar encara més les situacions de risc. 
 
A continuació pren la paraula l’inspector del Cuerpo Nacional de Policia (CNP) senyor 
Francisco Moya González (Comissaria de Cornellà – Baix Llobregat) qui passa a explicar 
tot seguit el balanç de resultats obtinguts en el segon trimestre de 2016, referit als 
diferents àmbits competencials. En relació amb l’expedició de documents a ciutadans 
espanyols explica que durant el període considerat en el 2015 es van tramitar 2098 
DNI’s, per 2181 en el 2016. El servei de DNI a malalts ha passat de 3 a 8. Pel que fa als 
passaports, hi ha hagut un lleuger increment del 7,01 %, havent passat dels 899 en el 
trimestre considerat de 2015, a 962, en el de 2016. Respecte l’expedició de documents a 
ciutadans estrangers, s’ha més que doblat la tramitació de targetes familiars comunitaris, 
què ha passat de 33 a 69, les targetes d’estudiant han passat de 5 a 9, i la resta 
extracomunitaris, de 321 a 491. El total de targetes ha passat, doncs, de 359 a 569, la 
qual cosa suposa un  increment del 58,50 % Els certificats comunitaris han passat de 25 
a 32 en el període considerat, mentre que les autoritzacions de retorn s’han mantingut en 
el mateix nombre (18 en total, en el període considerat i en cada exercici) Respecte del 
tràmit de nacionalitats s’ha produït una important davallada, passant de 40 a només 1, 
degut a que aquest tràmit – segons refereix l’inspector – ha passat a mans dels 
Registradors de la Propietat. Pel que fa les cartes d’invitació, aquestes han passat de 39 
en el 2015 fins a 62 en el 2016. Dins l’Àrea d’Estrangeria, i en relació amb actuacions 
conjuntes a la via pública entre CNP, CME i CPL, s’explica als assistents que s’han 
realitzat 3 actuacions (2 menys que en el període considerat de 2015) Pel que fa a 
identificats s’ha passat de 76 a 63. Quan a presentats i detinguts, 3 i 3, respectivament, 
per 5 en el període considerat de 2015. Cenyint-nos a actuacions en establiments CNP, 
aquestes ha estat en nombre de 5 en el 2016, per 9 en el 2015; quan les intervencions  
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amb Inspecció de Treball, se n’han dut a terme 5 en el 2n trimestre de 2016, per 8 en el 
mateix període de 2015. No consta enregistrat cap detingut penal en el 2n trimestre, ni 
de 2015 ni de 2016. En canvi, si consten 2 detinguts LO en el període considerat de 
2016, per 4 en el mateix període de 2015. 
 
El Consell, respecte d’aquest punt, es dóna per informat. 
 
 
3. Torn obert de paraules  
 
Arribat aquest punt intervé en primer lloc l’inspector, director del servei de Policia Local, 
senyor González Leyva, qui vol explicar als assistents el projecte de l’ADN caní, com una 
expressió de voluntat que es té d’incidir en el civisme dels gossos, sense ànim 
recaptador. 
 
La senyora alcaldessa l’insta a explicar el projecte, i on estem ara. 
 
L’inspector explica que caldrà adaptar la nostra Ordenança General de Convivència 
Ciutadana per treballar amb el Banc d’ADN caní. El problema sorgeix del continu urbà. 
Interessaria que el projecte ho fos de manera compartida amb altres municipis. Els 
gossos, evidentment han d’estar censats. Nosaltres – referint-se a la Policia Local – amb 
les campanyes tractem de fer pedagogia al respecte, i aconseguim, de ben segur, una 
millora d’aquest cens. Disposar de l’ADN caní suposa un cost econòmic, però aquest 
recauria només sobre la persona infractora. De fet, cal posar un xip als gossos, però tots 
sabem que en situacions d’abandonament li treuen aquest xip, i després abandonen el 
gos. Si podem disposar de l’ADN caní, resulta molt millor, per exemple en casos de 
mossegades d’animals: per l’ADN podem saber quin gos ha estat. 
 
Tot seguit pren la paraula la senyora Isabel Puertas qui, en relació amb el tema de la 
violència de gènere diu que “se va manteniendo, pero a nivel del Estado Español nos 
matan, nos asesinan” També manifesta voler expressar dues qüestions més, la primera 
fa referència a les terrasses de taules i cadires a la via pública. Al respecte diu que “cal 
posar-se les piles” En aquest sentit denuncia aquells establiments que posen més taules 
de les autoritzades quan els ve més gent. Això suposa una ocupació i un  amuntegament 
de l’espai públic. La segona qüestió fa referència a la Policia Local. Diu que, en general, 
té clar que està al servei de la ciutadania, i que acompleix amb les seves obligacions, 
però – segons manifesta – alguns agents haurien de fer un curset accelerat, per tal de no 
crear problemes amb la ciutadania.  
 
El següent torn d’intervencions correspon al senyor Quim Lluís, de l’AA.VV. de La 
Miranda, qui “vol agrair les Forces que ens protegeixen”. Diu que “al nostre barri – 
encara sóc president de l’AA.VV – parlem amb la gent per millorar les actuacions 
cíviques” El senyor Lluís fa referència a que en determinades cantonades i corbes de 
carrers de La Miranda es va pintar una ratlla groga per tal que no s’hi aparqués. Demana 
que la Policia Local, que patrulla pel barri (c./ Est 34-36, corba molt perillosa) faci  
 



Pàgina 7 de 9 

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 

 
 

 
 
 
 
respectar aquesta prohibició en ares de la seguretat i el bé comú. Com a segon punt de 
la seva intervenció comenta que en el carrer Jordi de Déu, quan puges d’accés al Parc 
de Collserola, la gent passa amb els gossos que hi deixen els seus excrements. Hi ha 
trams – afegeix – sense vorera, i els caps de setmana es posa allò de gom a gom. 
 
El Regidor, senyor Julián Carrasco, del Grup Municipal Canviem Esplugues, demana el 
lloc de residència de les persones conductores implicades en accident. 
 
El Regidor, senyor Julio Roldán, del Grup Municipal Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía, respecte del projecte de l’ADN dels gossos pregunta si hi ha alguna data 
per modificar l’ordenança. També fa palesa l’existència d’homofòbia, o d’assetjament 
escolar, i pregunta com es gestiona això. 
 
Arribat aquest punt es procedeix a donar resposta a les diverses qüestions plantejades. 
En primer lloc, respecte de l’excés de taules i el seu amuntegament en les terrasses 
instal·lades a la via pública – tema plantejat per la senyora Puertas – se li explica per 
part de l’inspector González Leyva que l’Ordenança de Convivència estableix que al 
tancar la terrassa cal retirar el mobiliari que es trobi ubicat a la via pública. I afegeix que li 
consta que s’està treballant en una ordenança específica.  
 
La senyora alcaldessa confirma aquest extrem i assegura que ja només falten uns 
serrells. Tothom ho ha de tenir molt clar, hem de trobar un punt d’equilibri. 
 
L’inspector González Leyva informa als assistents, i especialment a la senyora Isabel 
Puertas, que es vigila molt com actuen els agents, fins i tot les seves formes. Totes les 
queixes – fundades o no – són analitzades i, si correspon, aleshores s’apliquen mesures. 
Sabem – afirma l’inspector – de quina actuació estem parlant. Caldria veure si ha existit 
una mala praxis. Cal observar-ho des de totes les perspectives. Li puc assegurar – 
segueix l’inspector – que en aquest cas sí va haver-hi una bona praxis. Assegura que li 
interessa més la seva actitud que no pas les seves aptituds, perquè d’aquí se’n derivaran 
les bondats de les seves actuacions. 
 
La senyora alcaldessa intervé per a fer palès que li agrada compartir l’anàlisi de 
l’inspector però – afegeix ”penso que les lleis i les ordenances han d’existir, però cal 
aplicar-les sempre d’un determinada manera” Informa als assistents. Respecte dels 
excrements dels gossos diu que té donades instruccions de “tolerància zero” Sobre el 
debat de si els gossos han d’anar lligats o deslligats la senyora alcaldessa diu que hi ha 
d’haver un punt de sentit comú per considerar determinada tolerància, en funció de 
l’horari i del lloc. Respecte de l’afer suscitat per la denúncia d’una enganxina del “CAT” a 
la matrícula d’un vehicle, assegura que no va ser una mala praxis, però... en fi! Acaba la 
seva intervenció la senyora alcaldessa amb un agraïment al comentari que “ens ha fet la 
senyora Isabel Puertas” 
 
La senyora Isabel Puertas pren la paraula per dir que “están al servicio de la ciutadania. 
Han de ponerse en su lugar” i demana per als agents un curset accelerat de convivència 
ciutadana, per tal de saber estar amb la ciutadania, saber fer...  
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L’inspector González Leyva assegura que la formació és l’eina més potent de la Policia 
Local. Cal fer veure el tema de la diferenciació entre justícia i equitat. Són molt 
importants les accions formatives que tenen a veure amb la proximitat. 
 
La senyora Isabel Puertas postil·la que, aquell dia, alguns agents no van assistir a 
classe. 
 
L’inspector Leyva, adreçant-se al senyor Quim Lluís, li comenta que el tema de 
l’incivisme es troba en el PAM com a macro projecte. La ciutadania cal que hi participi 
d’una forma molt activa. També assegura que “hem de continuar treballant” i que “ja he 
pres nota del tema dels estacionaments” Respecte dels excrements detectats en el 
carrer Jordi de Déu, quan puges d’accés al Parc de Collserola, comenta l’inspector que 
alguna cosa tindrà a dir el Patronat del Parc de Collserola.  
 
El senyor Santi Siquier intervé per a comentar que, en relació amb la vorera que estem 
parlant – carrer Est, 34-36 – la tenim pintada i, segurament, hi intervindrem. 
 
La senyora alcaldessa, en relació amb l’incivisme a les cantonades, diu que podria 
intervenir la grua, tot i que reconeix que aquest tema no li agrada, però creu que potser 
actuant tres o quatre vegades es resoldria. 
 
L’inspector Leyva en pren nota. 
 
El senyor Roldán, intervé en el seu torn i comenta que a ells els interessa ser eficaços, el 
màxim de col·laboradors, però es queixa que ahir – pel dimecres dia 20 de juliol de 2016 
– en el Ple es va parlar d’una persona desapareguda, però no sap molt bé perquè no se 
li dóna major difusió. 
 
L’inspector Leyva li respon que sí se li ha donat. Però respecte del tema de la 
homofòbia, demana li permetin dir que, a la nostra ciutat, juguem amb avantatja. La 
figura de l’Agent Tutor es va definir com “agent de protecció en àmbits de risc”. Es tracta 
d’un treball de prevenció, d’anticipació. Quan es té coneixement d’algun fet, s’actua. 
Afirma l’inspector que aquesta figura té un suport, i també un intercanvi permanent amb 
el CME. 
 
La inspectora Giralt assenyala com a molt important que aquesta figura – referint-se a 
l’Agent Tutor – ja ha estat premiada. Es donen xerrades, actuacions de prevenció... 
Assegura que quan els Caps d’Estudi els informen, els Cossos de Seguretat actuen. El 
grau d’èxit assolit és la detecció precoç, que el fet no prosperi, que quedi congelat. 
Respecte del tema “domicilis-vacances” explica la inspectora que tenen implementat el 
dispositiu. Comenta que els fets delictius de robatoris en domicilis, no es concentren. De 
fet, hi ha un camí de paradigmes. El què fem també són recordatoris de seguretat. 
Implementem més en les zones més vulnerables. Ho estudiem a la Mesa de 
Coordinació, i allà on tenim l’activitat delictiva establim zones de vigilància, agents de 
paisà, etc, i així abordem les dinàmiques dels fluxos vacacionals. Respecte del tema de 
l’homofòbia, no es tenim cap cas. És un neguit dels Mossos d’Esquadra basat sobre un  
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protocol per eradicar l’odi i la discriminació en una doble vessant: la difusió i el treball 
transversal amb la Fiscalia. Es treballa molt a prop qualsevol situació d’aquests tipus. 
Se’n fa un seguiment i, molt important, la vessant de la formació. En una de les xerrades 
en els Centres Formatius es va parlar sobre l’odi i la discriminació com a components 
que deriven en l’homofòbia. Pel que fa el tema de menors en aquest tipus d’assumpte, 
no és la realitat d’aquí. 
 
 La senyora Isabel Puertas pregunta quantes denúncies hi ha comptabilitzades per 
aquest tema. 
 
La inspectora Giralt li respon que sobre fets ocorreguts a Esplugues, cap. 
 
Per acabar, la senyora alcaldessa felicita la bona feina dels tres Cossos de Seguretat 
representats en el Consell, aplaudeix la molt bona coordinació, desitja a tots els 
assistents que puguin gaudir de les properes vacances, i s’acomiada desitjant molt bona 
tarda a tothom. 
   
No havent, doncs, més assumptes que tractar, la senyora alcaldessa dóna per finalitzada 
la sessió a les vint hores i quaranta-dos minuts del dia abans indicat, estenent-se la 
present acta en nou 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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