
 
 

 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A GENERAR UN PROCÉS PARTICIPATIU PER REFORMULAR 
EL MODEL DE SEGURETAT  

APROVACIÓ PARCIAL  
 

Maria Sirvent i Escrig, portaveu del Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, 

ISAAC ALBERT, portaveu del Grup Municipal d’ERC-MES i Xavier Matilla Ayala portaveu del 

Grup Municipal de Terrassa en comú, d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 

del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta 

de resolució al Ple d’aquesta Corporació 

 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El debat entorn el model policial i de seguretat s’ha reobert darrerament entre la població 

de Terrassa. Diversos esdeveniments han posat aquest debat a l’ordre del dia, permetent 

que aflorin diverses opinions i punts de vista entorn aquest tema.  

L’aposta per tendir cap a un model de ciutat més just, cohesionat i integrador, porta 

inequívocament a repensar també, quins han de ser els mecanismes per a garantir 

precisament la defensa de les llibertats entre conciutadanes, així com la manera de donar 

resposta a les diferents problemàtiques que puguin sorgir fruit de la convivència.  

En aquest sentit, és fonamental que els poders públics incideixin i posin especial atenció per 

tal de generar actuacions de prevenció i anàlisi que permetin evitar o disminuir gran part 

dels delictes majoritàriament vinculats a la misèria i a la manca d’oportunitats. D’aquesta 

manera, l’aposta passa per prioritzar aquelles inversions socials i actuacions, en clau 

municipal, que comportin una disminució de les problemàtiques viscudes per les 

terrassenques i terrassencs.  

Per tal d’assolir aquest plantejament, és imprescindible garantir un model de seguretat 

preventiu, enlloc de reactiu. Un model on el coneixement exhaustiu de les realitats 

específiques de cada barri, de les seves mancances i potencialitats regeixi la tasca dels 

serveis municipals, inclosa la policia local, com a garants de la seguretat. 

 

Un model policial de proximitat, que respongui a les necessitats de les persones i que no 

silenciï les problemàtiques, sinó que les escolti, les analitzi i ens permeti mediar i comptar 

amb els recursos necessaris per tal de poder assolir davant d’aquestes, solucions 

reparadores i que actuïn sobre l’arrel del conflicte. 

 

L’elaboració d’un Pla de Seguretat i un Pla Director de la policia municipal, és una 

oportunitat per a que les terrassenques i terrassencs puguin analitzar i revisar quin és el 

model de seguretat i policial que ha primat a la ciutat durant els darrers anys i, aportin les 

seves reflexions i demandes per tal de modificar-lo en funció de les necessitats existents.  

 

Esdevé necessari comptar amb la participació de les terrassenques i terrassencs en aquest 

debat, per tal de poder aprofundir en les vertaderes necessitats de la ciutadania en relació al 

mateix. 

 

Per tots aquests motius, proposem els següents acords: 

 



 
ACORDS 
 

Primer.- Desenvolupar una diagnosi global de la situació de la seguretat a Terrassa en un 

termini de tres mesos, incloent-hi els principals problemes percebuts per la ciutadania, els 

detectats pels serveis municipals, una anàlisi específica de l’accidentalitat i un informe sobre 

victimització. 

APROVAT 
 

Segon – Realitzar una convocatòria extraordinària del Consell Municipal de Seguretat 

Ciutadana, oberta a la ciutadania, on es presentin les dades del primer acord i on es 

planifiquin un procés de participació ciutadana fonamentat en una programa de taules 

temàtiques i unes jornades ciutadanes conclusives entorn el model de seguretat. 

APROVAT 
 

Tercer.- Aquestes jornades ciutadanes sobre model de seguretat i policial, constaran com a 

mínim, d’una part informativa en la que puguin venir diferents ponents referents en la 

matèria i, una part deliberativa, en la que la ciutadania pugui opinar i aportar el seu punt de 

vista i necessitats en relació aquesta temàtica. 

APROVAT 
 

Quart – Les conclusions d’ Aquest procés participatiu sentaran les bases per desenvolupar 

un Pla de Seguretat Ciutadana, que marcarà les directrius pel nou Pla director de la policia 

local. REBUTJAT 
 

Cinquè – La convocatòria extraordinària del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana es 

realitzarà en un període màxim de 3 mesos, l’inici del procés participatiu no es dilatarà més 

de6 mesos i el consistori es compromet a tenir un Pla de Seguretat Ciutadana i un Pla 

director de la policia local a elevar al ple en 9 mesos des de l’aprovació de la present 

Proposta de Resolució REBUTJAT  
 

 

Maria Sirvent i Escrig 

Portaveu del Grup Municipal de la CUP 

 

 

 

Terrassa, 17 de desembre de 2015 

 
IL·LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE TERRASSA 


