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A Creixell, a les set de la tarda del dia
vint-i-u de marg de dos mil dinou, es
reuneixen en la Sala d'Actes de la Casa
de la Vila, el ple dela Gorporació per tal
de celebrar SESSIO ORDINARIA en 1a
convocatdria amb I'assisténcia dels Srs.

ASSISTENTS
PRESIDENT
Jordi Llopart i Senent
REGIDORS
Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentis Escamilla
Montserrat Muñoz Madueño
Mari Carmen Marín Hidalgo
Jordi Moliné Górriz
Josep Brugarola Arall
Ma Dolores Juncal Santos
Pedro José Martínez Guindos
Juan Miguel Teruel Girol
Pilar Romero Gracia

regidors expressats al marge.

Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia
del sr. secretari de la Corporació.
Obert l'acte pel sr. President, es passa tot
seguit a la deliberació dels punts de

I'ORDRE DEL DIA

i

s'adoPten els

següents

SECRETARI
Josep Ma. Piqué i Cugat.

ACORDS
1.- APROVACIÓ DE UACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA ANTERIOR DE
DATA 7 DE MARg DE 2019.
Feta avinent pel sr. Secretari I'acta de la sessió extraordinária del dia 7 de marg de
2019, es troba conforme i s'aprova per unanimitat dels onze membres assistents dels
onze que formen el Ple de la Corporació.

2.. PROPOSTA D'ACORD DE L'ALCALDIA PER FER FRONT A L'ALARMA SOCIAL
DELS ROBATORIS EN CASES HABITADES.
Es presenta tot seguit aquesta proposta de I'alcaldia, el sr. secretari posa de manifest
que no es va dictaminar per la Comissió lnformativa i de Seguiment perqué tot i estar
convocada no es va poder celebrar per I'abséncia del presidenUa donat que el sr.
alcalde estava convalescent.
PROPOSTA D'ACARD DE L'ALCALDIA PER FER FRONT A L'ALARMA SOCIAL DELS
ROBATOR/S EN CASES HABITADES
Atés l'alarma social gue esfd generant
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dels robatoris en domicilis en e/s darrers mesos.

Atés que els efectius policials que tenim assrgnafs per a la prevenció i investigació
d'aquest tipus de delinqüéncia es mosfren clarament insuficients per a prevenir i
resoldre aquest increment de robatoris.
Atés que I'actual legislació i l'aplicació que en fan jutges i fiscals no és un element
dissuassori (sic) per als delinqüents, ja que la poca penalització de la reincidéncia i la
llibertat provisional són visfos en benefici dels delinqüents i no en benefici d'una
societat més segura que respecti la llibertat i la propietat privada dels qui pateixen
aguesfs delictes,
Per aquest motius es proposa al Ple de la Corporació I'adopció dels segúents acords,
que van amb la proposta.

El regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida iAlternativa Entesa, pregunta sobre el conveni que es faria
amb el departament i com es posarien les lectors de matrícules ja que hi ha 7 ó 8
entrades al poble.
El sr. president li comenta que posarien aquest lectors peró que préviament s'hauria de
fer un estudi per mirar la situació més encertada.

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés, manifesta el que és del següent
tenor literal:
"Vista la Propuesta de Acuerdo que presenta la Alcaldía a la Comisión lnformativa y de
Seguimiento del dia 14 de marzo de 2019, en relación a la Moción promovida por la
Associació Catalana de Municipis para hacer frente a la alarma social que están
ocasionando los robos en domicilios.
Consideramos la Propuesta de acuerdo o Moción muy oportunista, pero no podemos
oponernos a ella porque nosotros también estamos preocupados por la inseguridad
ciudadana y por tanto compartimos en el fondo, que no en el desarrollo del texto, la
preocupación por la inseguridad ciudadana que estamos viviendo últimamente, en la
zonay concretamente en nuestro municipio.
Por todo lo dicho queremos agregar algunos puntos y malizar otros patentes dejando
algunas apreciaciones como son las siguientes:
PRIMERO.- Se reclaman 800 millones al Estado. cuando no se han votado a favor los
PGE que preveían este financiamiento"
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SEGUNDO.- Por el contrario, también hay que exigir al Gobierno de la Generalitat más
recursos en Seguridad, ya que tiene 'la competencia, y exigir también a la Generalitat
que las nuevas promociones de mossos, se destinen a seguridad ciudadana y a
patrullaje (sic) preventivo.

TERCERO.- La petición de modificar el Código Penal no es efectiva si no va
acompañada de una correcta aplicación a posteriori; por ejemplo, ha habido más de 25
modificaciones y aun así no se han podido resolver los casos de reincidencia. Por
tanto, defendemos más el punto que la Fiscalía y el TSJC fuesen sensibles a
considerar la reincidencia como un delito o un agravante grave.
CUARTO.- Hablamos de los lectores de matrículas, pero también proponemos que se
instalen cámaras de video-vigilancia en determinadas zonas de Ia vía pública como ya
existen en otras muchas poblaciones.
QUINTO.- lncorporar un nuevo punto sobre que se convoque la Junta de Seguridad del
municipio y el Consejo de seguridad, para abordar los problemas de seguridad local
reales y las posibles soluciones.
Creixell, 21 demarzo de 2019"

Volen modificar la proposta presentada i si no es té en consideració la seva votaran en
contra. Vol que consti que en€ra que estan a favor de la proposta presentada votaran
en contra perqué no volen modificar-la amb el que ha presentat el seu grup.
La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular, diu
que el seu grup no aprovará la proposta presentada perqué és externa a I'ajuntament.
Proposen als altres grups treballar per una moció ajustada les necessitats del municipi
en matéria de seguretat i prevenció de delictes.

El sr. Juan Miguel Teruel Girol, lniciativa per Catalunya Verds

- Esquerra Unida

i

Alternativa Entesa, diu quer votaran a favor pero que també haguessin votat a favor la
proposta que hagués sortit de la fusió amb Ia que ha presentat la sra. Muñoz.
Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, aquest acorda per
set vots a favor corresponents a: sr. Jordi Llopart Senent, president als regidors i
regidores srs. Sílvia Farrero Tahull i Francesc Sentis Escamilla de PDECat, Pilar
Romero Grácia de FlC, Jordi Moliné Górriz i Josep Brugarola Arall d'ERC-AM, i Juan
Miguel Teruel Girol d'lC Verds - EU - AE i quatre vots en contra corresponents a: els
regidors/res srs. Montserrat Muñoz Madueño i Mari Carmen Marín Hidalgo del PSCCP, i Maria Dolores Juncal Santos i Pedro José Martínez Guindos del PP,

Primer.- Mostrar la nostra preocupació per I'increment de la inseguretat ciutadana que
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es concreta amb els robatoris, alguns amb forga, en domicilis del nostre municipi i a la
nostra comarca.

Segon.- lnstar al Govern de la Generalitat per tal qué, compartint aquesta preocupació
i d'una manera concertada amb els Ajuntaments, s'impulsin les actuacions policials
necessáries i coordinades per resoldre aquesta problemática.
Tercer.- lnstar a la Fiscalia general de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia per
tal que en els seus respectius ámbits de decisió siguin amatents en les fases de
graduar les peticions de pena, de les senténcies i de considerar la reincidéncia.
Quart.- Davant d'aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta
preocupació perqué se sol'liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes per
aquesta tipologia de delictes.

Ginqué.- Reclamar al Govern de I'estat espanyol els més de 800 milions d'euros que
es deuen a la Generalitat per tal que puguin ser revertits en una millora dels recursos
materials i humans de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Sisé.- lnstar al govern municipal a signar el conveni amb el Departament d'lnterior per
instal.lar lectors de matrícules als accessos del municipi en carácter immediat que
ajudin a la prevenció i persecució d'aquest tipus de delicte.
Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament
d'lnterior, a la Diputació, al Govern de I'Estat, als grups del Parlament i del Congrés de
Diputats, i al Consell Comarcal als efectes oportuns, tot palesant la preocupació del
nostre municipi.

Seté.-

3.- PRECS ¡ PREGUNTES.

El regidor sr. Jordi Moliné Górriz, portaveu del grup d'Esquerra Republicana

de
que
passat
una
cap de setmana havien de fer
el
Catalunya Acord Municipal, pregunta
presentació a Cal Cabater i el van trobar les portes tancades. Amb tot i aixÓ es va
resoldre la situació i van poder celebrar I'acte.

La Regidora sra. Pilar Romero Grácia, delegada de les árees de

Ensenyament,
Benestar Social, Festes, Tercera Edat, Promoció de la Dona, comenta que hi va haver
un error donat que I'encarregat tenia permís i per aixó en el moment inicial de I'acte no
hi era.

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés, pregunta a la sra. Romero si li
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contestará les preguntes que li va fer en el plenari passat que va actuar de presidenta
del consell plenari, al que la sra. Romero li diu que ja li contestará que ara en aquest
moment li hauria de recordar les preguntes que li va fer.
Continua la sra. Muñoz que no sap si en aquest ajuntament es tenen en compte les
propostes que es fan en el Ple.

La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular,
pregunta si ja tenim la foto oficial del President sr. Torra?. El sr. president li contesta
que encara no s'ha rebut.
També pregunta com va I'assumpte de I'lnspector de la Policia Local iel sr. president
respon que va caminant.

li

El regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa, proposa que per a les eleccions
municipals es faci un debat en el Casal amb tots els candidats.

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés, posa de manifest que en el
municipi hi ha diferents indrets C/ Verger del Remei ha caigut una senyal i s'hauria de
tornar a posar; al carrer Lleida hi ha un STOP que ningú respecta i una farola a punt de
caure; al carrerAv de Montserrat falta que es posin reductors de velocitat.

El regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida iAlternativa Entesa, al carrer Balmes hi ha una farola a terra.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca
sessió a les

vuit de la tarda, de la qual s'estén aquesta acta de qué certifico.

El president,

El secretari,

Jordi Llopart i Senent

Jose Ma. Piqué iCugat.
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