
 

 

 
COMUNICAT OFICIAL DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR RESPECTE A LA 

SEGURETAT AL MUNICIPI 
 

Arran de les declaracions que un grup de veïns –que han mostrat la intenció de 
concórrer a les pròximes eleccions municipals– estan fent darrerament a diversos 
mitjans de comunicació, creiem oportú compartir una sèrie de consideracions. 
 
En primer lloc, lamentem profundament els casos de robatoris que hi ha hagut 
darrerament al Catllar i ens solidaritzem totalment amb els afectats. Només cal 
posar-se a la pell de qui ho ha patit i saber que en qualsevol moment ens pot passar 
a qualsevol. Per aquest motiu ens posem a disposició dels afectats per tot allò que 
necessitin. 
 
Ens preocupa, però, el malestar que les declaracions als mitjans estan generant al 
municipi. Entenem que qui es vol dedicar al servei públic té el deure d’informar-se i 
no generar alarmisme, confusió i por. 
 
Com hem explicat en altres ocasions, i segons dades dels Mossos d’Esquadra, el 
nombre de casos de robatoris al Catllar correspon amb la mitjana anual del territori. 
Evidentment, per pocs casos que existeixin sempre ens semblaran una xifra massa 
elevada. Però cal dir que tenim un problema greu d’inseguretat no respon a la 
realitat dels fets. De fet, l’onada de robatoris també va afectar altres poblacions 
veïnes i va ser causada per una banda que va concentrar l’activitat a la zona en pocs 
dies. 
 
Des del primer cas de robatori, l’Ajuntament del Catllar ha treballat intensament per 
solucionar la situació. Hem estat en contacte amb el cos de Mossos d’Esquadra de 
forma continuada, fins que es van detenir els autors. 
  
Davant de les acusacions de poca inversió en seguretat i de la demanda d’ampliació 
de la plantilla de guàrdies municipals, volem aclarir que la plantilla dels ajuntaments 
està condicionada a la Taxa de Reposició de Personal que marquen cada any els 
Pressupostos Generals de l’Estat. Per tant, no sempre es poden fer les 
contractacions que el Consistori voldria. Hem de tenir en compte, a més, 
condicionants com el nombre d’habitants del Catllar i la fiscalització actual, que 
dificulten que el pressupost municipal tingui marge suficient per efectuar les 
esmentades contractacions. 
 
Constatem també que l’Ajuntament compleix les obligacions amb qualsevol part del 
municipi –també amb les urbanitzacions– i demanem que no es generin falses 
expectatives ni falses acusacions d’abandonament. El Catllar és una població 
urbanísticament complexa, amb múltiples nuclis, i que cadascun d’ells té una situació 
urbanística específica, diferent de la resta i especificada al Planejament Municipal 
d’Urbanisme, un document basat en la Llei d’Urbanisme de 2010. Així, convidem a 
qualsevol persona que tingui interès de servei públic a informar-se a través dels 
serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament per tal que pugui conèixer la normativa 
vigent i aplicable en cada cas. 
 



 

 

 
 
Volem deixar clar que, partint d’aquesta normativa, l’Ajuntament dona suport i ajuda 
en la regularització dels processos urbanístics que han de complir tots els nuclis 
habitats. En aquest sentit, destaquem que algunes urbanitzacions ja han pogut ser 
recepcionades, tot i que en queden d’altres que encara estan gestionant el 
procediment. 
 
Finalment, manifestem que l’Ajuntament del Catllar treballa sempre amb vocació de 
servei públic i amb l’objectiu d’ajudar a totes les veïnes i veïns. I fer-ho, sobretot, 
complint amb la normativa vigent. Així mateix, volem traslladar el sentiment que de 
Catllar només n’hi ha un i que volem unir més que dividir. 
 
L’Ajuntament al servei del ciutadà. 
 
El Catllar, 10 de febrer de 2023 
 
 


