
 

 

 

 

MOCIÓ PER SOL.LICITAR REUNIÓ DE SEGURETAT A LA COMARCA DEL 

VALLÈS ORIENTAL 

 

 

 RELACIÓ DE FETS 

 

El president del Consell Comarcal, el senyor Emilio Cordero, proposa  la iniciativa de 

celebrar una reunió de seguretat a la comarca del Vallès Oriental, amb la participació de 

tots els municipis de la comarca i manifesta l’interès de que hi assisteixi el conseller 

d’interior, Hble. Sr. Joan Ignasi Elena. 

En aquest sentit, el 17 de setembre de 2021, la presidència del Consell Comarcal 

sol·licita via correu electrònic a la conselleria d’interior  l’assistència del Conseller 

d’Interior, Hble. Sr. Joan Ignasi Elena i Garcia per celebrar  un comitè de seguretat on 

convocaríem a tots els alcaldes dels 39 municipis que formen la comarca del Vallès 

Oriental.  

El 22 de setembre de 2021, al Consell d’alcaldies el Delegat del Govern, el senyor Antoni 

Morral,  diu que ajuda a agilitzar el contacte amb el Conseller d’Interior i trameten al 

conseller la petició del Consell Comarcal. 

Al no rebre cap resposta  per part de la conselleria d’interior a la petició formulada, es 

va fer seguiment via contacte telefònic  amb la delegació del govern per poder accelerar 

la trobada però no vam rebre cap retorn per part de la conselleria. 

El 24 de gener, la presidència del Consell Comarcal contacta amb la secretaria de la 

conselleria d’interior on ens manifesten la voluntat de poder celebrar aquesta trobada.  

En les darreres setmanes s’han produït a diversos municipis de la comarca, 

concentracions a polígons industrials on s’han agrupat desenes de persones per la 

realització de botellots, concentracions de vehicles tunning, curses il·legals i altres actes 

incívics, fets que han provocat molèsties a la ciutadania i incidents amb les policies 

locals i agents de mossos. Aquestes activitats s’han vist incrementades després de 

l’aixecament del confinament nocturn. 

Per tot això des del plenari del Consell Comarcal proposem adoptar els següents 

 

ACORDS 

1. Demanar una reunió urgent amb el Conseller d’Interior per tractar els diferents 
assumptes relacionats amb la seguretat als municipis de la comarca, amb la 
participació dels 39 municipis del Vallès Oriental. 



 

 

2. Traslladar aquest acord al Conseller d’Interior, a presidència, als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, a la delegació del Govern i els ajuntaments de la 
comarca. 


