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Els fets delictius a Gavà disminueixen un 10% en
el darrer any
L’alcaldessa insta als cossos de seguretat a reforçar la coordinació per
incidir en tots aquells aspectes que puguin malmetre la convivència
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha presidit la Junta Local de Seguretat. A la
reunió amb responsables de les forces de seguretat que operen al municipi s’ha fet
balanç d’últims dotze mesos, en què s’ha enregistrat una davallada del 10% de les
infraccions penals, i s’han establert les línies d’actuació més immediates. Segons
Raquel Sánchez, “la dinàmica continua sent positiva. En aquest darrer any s’ha
viscut una disminució dels fets delictius, sobretot els que tenen atempten contra el
patrimoni. Unes bones dades que ens situen per sota de la mitjana de fets delictius
a Catalunya en municipis amb un nombre d’habitants similar”.

En aquest sentit, els delictes contra el patrimoni registrats entre octubre de 2016 i
setembre de 2017 han estat de 2.247, un 11,2% menys que al període anterior. La
disminució més destacada es registra, principalment, en els furts i robatoris a l’interior
de vehicles, i en els robatoris a domicilis, “unes tipologies que han disminuït de
manera molt considerable sobretot a la zona de Gavà Mar, cosa que fa pensar que
el dispositiu de mobilitat que vam posar en marxa a l’estiu ha afavorit un major
control policial i una dissuasió dels delictes”. També han registrat una davallada els
robatoris amb força a establiments, i els robatoris amb força a empreses, amb un 29,6%
i un 20,5% menys respectivament.

Altres fets delictius que han disminuït considerablement han estat els delictes contra la
salut pública, que han passat de 12 a 5, és a dir, un 58,3% menys, així com els delictes
contra les persones que han baixat un 5,3% en passar de 226 a 214.

Les prioritats
L’alcaldessa ha instat als cossos de seguretat amb continuar treballant de manera
coordinada perquè Gavà segueixi sent una ciutat segura i així ho percebi la ciutadania.

Raquel Sánchez ha traslladat als responsables de les forces de seguretat els objectius i
propostes prioritàries en matèria de seguretat i convivència de cara als pròxims mesos.
“Cal continuar amb els dispositius ordinaris quant a ocupació d’habitatges,
amenaça jihadista, ja que tot i que no hi ha situació a la ciutat que ens faci estar
preocupats continuem en nivell d’alerta 4, i els que tenen a veure amb els delictes
contra la salut pública, el tràfic de drogues o les plantacions de marihuana”.
D’aquest últim dispositiu ha fet un balanç molt positiu recordant que abans de l’estiu es
van fer escorcolls a diferents habitatges, concentrats majoritàriament al barri de ca
n’Espinós.

L’alcaldessa ha demanat a les forces policials que incrementin les accions
socioeducatives adreçades als joves quant a consum d’estupefaents, internet segura i
també pel que fa a violència masclista: “Cal insistir en la coeducació de cara a evitar
assetjaments i conductes masclistes perquè veiem amb preocupació que, a escala
general, entre els joves s’incrementa el nivell de tolerància o d’agressivitat en
aquesta matèria. Moltes vegades és de manera molt subtil però que de cap manera
ho podem deixar passar”.

Fent referència a l’actual moment polític i social, ha donat la instrucció de reforçar la
col·laboració per preservar la bona convivència i lluitar contra els actes vandàlics. “A la
ciutat s’han viscut diferents concentracions, manifestacions i s’ha produït algun
incident menor. És molt important mantenir el to pacífic d’aquestes mobilitzacions
i cal que continuï la cooperació, sobretot entre Mossos d’Esquadra i Policia
Municipal, per evitar actes vandàlics com els que s’han produït aquesta setmana
contra les banderes institucionals de l’Ajuntament”.

Així mateix ha anunciat la reedició de l’operatiu Grèvol coincidint amb l’inici de la
campanya de Nadal “per atendre les necessitats en matèria de seguretat que
reclamen els establiments i eixos comercials de la ciutat”.

Serveis de la Policia Local
A la Junta Local de Seguretat, s’han exposat les dades sobres les actuacions de la
Policia Municipal de Gavà en el període comprès entre l'1 d'octubre de 2016 i el 31 de
setembre de 2017 i que s’han mantingut nivells similars en relació al període anterior.
Durant aquests dotze mesos, s'han gestionat 5094 trucades telefòniques que han derivat
en 2954 serveis de la Policia Municipal. Pel que fa a les demandes realitzades a través
de l'APP de Seguretat Ciutadana ha experimentat un augment de l'11,65%.

El nombre de serveis en matèria de seguretat ciutadana ha estat de 952 que suposa un
descens del 14,49% en les intervencions per fets delictius. El nombre de denúncies
penals presentades davant la Policia Municipal s'ha reduït un 32,50%.

En matèria d'intervenció administrativa, la intervenció policial ha augmentat un 13,51%,
sobretot les denúncies administratives iniciades per la Policia Municipal que han passat
de 151 a 198, la qual cosa implica un augment del 31,13%. També han augmentat els
serveis de retirada de vehicles abandonats de la via pública. Quant a l’assistència a la
ciutadania, els serveis s’han reduït un 2,85%. Han baixat les intervencions amb menors i
gent gran i, per contra, han augmentat els serveis de col·laboració amb els serveis
d'emergència o d'ajuda a persones sense llar.

Els serveis de relacions amb la comunitat i de proximitat han augmentat en un 28,22%.
Això es deu especialment al gran nombre de trobades amb entitats, comerços i empreses
per a la implantació de la versió d'escriptori de l’APP de Seguretat Ciutadana. També ha
augmentat el nombre de persones que han rebut alguna de les sessions formatives de la
Unitat d'Intervenció Socioeducativa que han passat de 8264 en el període anterior a
9030 en el període actual amb un augment del 9,27%.

Les intervencions de trànsit han experimentat un descens del 7,35% per la reducció dels
controls de compliment de la normativa viària (seguretat passiva, velocitat, alcoholèmia,
ús de la telefonia mòbil). Per contra, han augmentat les inspeccions del transport escolar
i els serveis de protecció de les entrades i sortides dels centres educatius. Les
infraccions administratives de trànsit han baixat un 3,60%. S’han reduït les denúncies
per excés de velocitat però han augmentat les relacionades amb el consum d’alcohol
Finalment, la sinistralitat s'ha reduït en un 5,83%.

