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Consell de Seguretat Urbana de Barcelona 

ACTA  

12 de novembre de 2014 

 

 

 

A la ciutat de Barcelona, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona i prèvia convocatòria 
realitzada a l’efecte, s’inicia presidida per l’Excm. Xavier Trias, Alcalde de Barcelona, la sessió del 
Consell de Seguretat Urbana de Barcelona a les cinc i dotze minuts de la tarda amb la presència de: 

 

Im. Sr. Joaquim Forn, Primer Tinent d’Alcalde de Barcelona. 

Im. Sr. Alberto Fernández Díaz, Regidor, Grup municipal Partit Popular de Catalunya. 

Im. Sr. Gabriel Colomé, Regidor, Grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya. 

Im. Sr. Ricard Gomà, Regidor, Grup municipal Verds – Esquerra Unida i Alternativa. 

Ima. Sra. Mercè Caso, Jutgessa Degana de Barcelona.  

Sr. Albert Batlle, Director General de la Policia de la Generalitat. 

Sra. Maria José Ortega, en representació de la Delegació del Govern a Catalunya. 

Sr. José Jiménez, Comissari Cap de la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres del CNP. 

Sr. Pere Soler, Director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya.  

Sr. Joaquim Claveguera, Director general d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil de la 
Generalitat de Catalunya. 

Sr. Evelio Vázquez, Intendent Major, Cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

Sr. Joan Carles Molinero, Cap de la regió policial metropolitana de Barcelona. Policia de la 
Generalitat - Mossos d’Esquadra. 

Sr. Joan Delort, Gerent de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, Ajuntament de Barcelona. 

Sr. Josep M. Lahosa, Director de Serveis de Prevenció, Ajuntament de Barcelona. 

Sr. Manel Pardo, Director del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, Ajuntament 
de Barcelona. 

Ima. Sra. Esther Palmés, diputada en representació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona. 

Sr. Joan Garcia, representant del Col·legi de Periodistes. 

Sr. Francisco J. Caballé, representant Foment Nacional del Treball de Catalunya. 

Sr. Miquel Àngel Fraile, Secretari general del Consell de Gremis de Comerç i Serveis de 
Barcelona. 

Sr. Miquel Donnay, President del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona.   

Sr. Vicens Gasca, President de la Fundació Barcelona Comerç. 

Sr. Vicens Tarrats, Secretari de Política Territorial i del Barcelonès de CCOO de Catalunya. 
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Sr. Jordi Camallonga, Secretari d’Organització d’UGT de Catalunya. 

Sr. Christoph Tessmar, Director de Barcelona Convention Bureau. 

Sr. Alejandro Goñi, President de la PIMEC Comerç. 

Sr. Hèctor Silveira, President territorial de la FAPAC.  

Sr. Josep Lluís Rabell, President de la FAVB. 

Sr. Pere Farriol, President de la FAPAES. 

Sra. Gemma Garcia, de la Direcció de serveis de Prevenció, Ajuntament de Barcelona, qui 
aixeca acta de la sessió. 

 

Excusen la seva assistència: Im. Sr. Jordi Portabella, Regidor, Grup municipal Unitat per Barcelona; 
l’Excma. Sra. Anna Ma. Magaldi, Fiscal en Cap de l’Audiència Provincial de Barcelona. 

 

 

Ordre del dia: 

0. Aprovació acta de la sessió anterior. 

1. Informe al Consell de Seguretat Urbana. 

 

0. S’aprova sense esmenes l’acta de la darrera sessió. 

1.   L’Alcalde presenta l’informe al Consell que fa referència als principals indicadors en els àmbits de  
la prevenció, percepció i seguretat ciutadana així com l’activitat i intervenció dels diferents serveis 
vinculats; l’opinió dels ciutadans, i altres indicadors d’accidentalitat i convivència corresponents als 
10 primers mesos de l’any 2014. 

Assenyala la col·laboració entre els cossos policials com un dels punts forts per contenir els índexs de 
seguretat i de les entitats ciutadanes per mantenir la  convivència a la ciutat   

Cedeix la paraula al Gerent de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, Joan Delort, qui presenta els trets 
més rellevants de l’Informe de resultats de l’activitat desenvolupada fins a 30 de setembre pels 
serveis de seguretat (GUB, PG-ME i CNP) i salvament (SPEIS), així com informacions en relació a la 
convivència i percepció de la seguretat a Barcelona:  

 L’enquesta de victimització d’enguany reflecteix una caiguda molt significativa, de 4,5 punts,  
de l’índex de victimització global –i tant en els fets consumats com en els intents- després de 
4 anys d’un índex sostingut sobre el 24%. Això és recuperar una posició perduda ara fa cinc 
anys. Recordar que aquesta dada respon a la pregunta feta a una mostra de ciutadans entre 
gener i febrer respecte als fets que els hagin pogut ocórrer durant l’any anterior. 

I aquesta millora ha estat en els cinc àmbits en els que s’agrupa la cistella de fets. Tots els 
indicadors milloren excepte els que afecten a la seguretat dels negocis, que es manté estable. 

Pel que fa a la seguretat personal que ha passat de 16,2% a 12,1%, és rellevant la baixada de 
l’intent i robatori de bossa/cartera (3,5% a 1,9% i 4,5% a 3%, respectivament), els fets més 
comuns i, en general, tots els intents 
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Els índexs en habitatges i vehicles també han millorat i en les botigues i negocis s’ha 
mantingut.  

Pel que fa a les denúncies se n’han presentat un 15,8% menys, percentatge major entre els 
estrangers que en els espanyols. Totes les nacionalitats han disminuït en nombre de 
denúncies presentades. 

La percepció de la seguretat també ha millorat, tant en el conjunt de la ciutat, com al barri, 
en tots els districtes amb una nota mínima de 5,4 i una màxima de 7,2; amb més gent que diu 
que millora i menys que opina que empitjora o segueix igual. 

En l’enquesta del Baròmetre el 25,8% dels entrevistats opina que el problema més greu de la 
ciutat és l’atur, deixant la seguretat en tercer lloc amb un 7,1%; però només el 2,4% 
manifesten que els afecta personalment.   

 Les molèsties per soroll és un dels indicadors que s’usen per mesurar l’estat de la convivència 
i enguany llegim una estabilitat respecte el mateix període de l’any anterior. Certament hi ha 
una evolució cíclica dels indicadors al compàs de l’estacionalitat.  
 

 Pel que fa al turisme: s’accelera el nombre de visitants de totes les nacionalitats, excepte 
Rússia, i la durada de la seva estada a la ciutat, mentre disminueixen el nombre de 
creueristes.  I a la pregunta de la seva valoració sobre la seguretat atorguen un 7,46 (escala 
0-10). Part de l’èxit d’aquesta valoració i a la davallada dels índexs de victimització és pot 
atribuir a les accions de caràcter preventiu que s’han adoptat com per exemple el “Welcome 
to Barcelona”, o els operatius policials com per exemple l’Operatiu Xarxa. 
 

 L’activitat delictiva registrada als sistemes policials ens confirma que enguany hi ha hagut 
una disminució de 1,7% dels fets coneguts, acumulant una davallada del 15,2% en els darrers 
4 anys. Els delictes han disminuït el 5,1% i les faltes un 2%. Del total de delictes i faltes contra 
el patrimoni, que suposen el 87% del total de fets coneguts, els que disminueixen més 
percentualment són els fets amb violència o intimidació i els que disminueixen més en 
nombres absoluts els delictes i faltes per furt. Aquest darrer és el grup de fets amb major 
incidència sobre els ciutadans i visitants de Barcelona.  
 

 En l’àmbit administratiu la Guàrdia Urbana centra l’atenció en el control i contenció en els 
comportaments que afecten a la convivència i a la venda ambulant irregular. Tot i que 
darrerament hi ha menor demanda d’intervenir per part dels ciutadans, la Guàrdia Urbana 
està exercint major pressió sobre aquesta activitat irregular. Cal dir que darrerament els 
col·lectiu que s’hi dediquen tenen actituds més agressives i de confrontació amb la policia i 
de risc per a la resta de vianants quan volen escapar del seu control. 

També la contenció i control de la prostitució a la via pública és una prioritat per a la Guàrdia 
Urbana i del servei municipal ABITS qui treballa amb les dones que exerceixen la prostitució 
atenent les diferents realitats i necessitats a través dels programes i convenis amb entitats 
del tercer sector, amb processos llargs però exitosos.     
 

 Els resultats dels SPEIS han estat d’acord amb les demandes i necessitats hagudes, això és 
amb un increment de serveis per incendis i explosions. I Protecció Civil ha actuat amb una 
capacitat de resposta satisfactòria en l’activació d’alertes.  
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 Els resultats en la seguretat viària, en canvi, no és cap èxit. Enguany han mort vuit persones 
més en accidents de trànsit, i dels 25 morts, 14 vinculats en accidents de vehicles de dues 
rodes. També dels 194 lesionats greus, 120 ho han estat com a resultat d’accidents de moto. 
I la meitat dels fets lleus. Atès que el 71 % dels motoristes accidentats han estat responsables 
de l’accident i que en el 36% dels casos la manca de perícia o control n’ha estat la causa, i 
que el 43% dels conductors només tenien el permís tipus “B”, planteja la necessitat de revisar 
la normativa -que permet que els conductors amb permís B amb antiguitat major de 3 anys 
se’ls permeti la conducció de motocicletes-. S’ha incorporat a demanda dels sindicats 
l’accidentalitat “in itinere”. Tot i que fins ara no es disposava d’aquesta dada, no es 
registrava, aquesta informació s’anirà incorporant als atestats d’accidents.    
 

L’Alcalde obre el torn de paraula: 

- El Sr. Miquel Àngel Fraile observa que baixen els índexs de victimització de tots els fets 
excepte els relacionats amb el comerç i que també puja l’índex de risc. Demana si l’enquesta 
als turistes recull quins problemes l’afecten directament. Pregunta si existeix un cens de 
venedors ambulants irregulars (2.500 persones aprox. a Catalunya?); i opina que les 
intervencions en el control de la venda ambulant irregular no han de recaure exclusivament 
en accions policials i que cal involucrar a altres sectors a més del comerç per abordar el tema. 
S’ofereix a participar en un grup de treball sobre el tema i demana que no recaigui sobre els 
comerciants tot el greuge que suposa la venda ambulant irregular.  Es mostra d’acord amb 
l’argumentació sobre l’accidentalitat que s’ha presentat i en aquest cas veu oportú involucrar 
a les autoescoles i als venedors de motos si es pren alguna iniciativa i agraeix l’esforç per 
l’aportació de dades de l’accidentalitat in itinere. 

- El Sr. Vicens Tarrats es suma a l’agraïment del Sr. Fraile i demana quin tractament te 
l’accidentalitat de la bicicleta. 

- El Sr. Alberto Fernández demana que l’informe s’enviï amb anterioritat a la reunió i aporta 
que al Consell d’Immigració es va aprovar un document amb propostes, algunes vinculades a 
la seguretat i a la convivència que es podrien incloure en les estratègies per abordar les 
problemàtiques en les que hi ha involucrats estrangers. Observa que l’informe no conté 
informació dels fets violents ocasionats per grups radicals vinculats a “Can Vies”, i manifesta 
sorpresa en l’arxiu dels assumptes derivats dels aldarulls haguts a l’estiu.  

- El Sr. Pere Farriol observa que estaria bé conèixer quines han estat les causes i estratègies 
preses que han portat a la reducció dels índexs de delinqüència. 

- El Sr. Josep Lluís Rabell agraeix la informació donada i trasllada la preocupació de la vocalia 
de dona i drets civils de l’entitat a qui representa en relació a la situació de les dones que 
exerceixen la prostitució en certes zones de la ciutat i demanen que es treballi en la 
intervenció de xarxes i en la protecció de les dones. 

- El Sr. Gabriel Colomé demana que s’incorporin la informació sobre les mostres i marges 
d’error de les enquestes a que es refereixen les dades que nodreixen l’informe.   

- El Sr. Albert Batlle manifesta la seva satisfacció per tal com es va esdevenir la jornada del nou 
de novembre i per les dades contingudes a l’informe tot i la necessitat de seguir treballant 
per buscar solucions imaginatives en el combat a la venda ambulant irregular i a la contenció 
de l’accidentalitat sobretot en vehicles de dues rodes. El Servei Català de Trànsit també s’ha 
manifestat preocupat per la seguretat vial i l’accidentalitat dels vehicles de dues rodes i 
certament caldrà la implicació tan dels conductors com dels venedors de motos i autoescoles 
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per trobar estratègies de millora. També caldria una reflexió sobre l’edat dels conductors 
accidentats; a Catalunya la franja de conductors de més de setanta anys te una  
accidentalitat creixent.    

En resposta el Primer Tinent d’Alcalde explica que,  

pel que fa a la venda ambulant irregular s’ha iniciat una campanya donant informació al comprador 
sobre la salubritat dels productes, la seva dubtosa procedència i l’estructura de xarxa que la sustenta. 

Les actuacions policials van adreçades a desarticular les estructures de emmagatzematge i distribució 
(4 centres aquest estiu); altres alternatives com l’oferiment de formació i reorientació de l’activitat 
econòmica dels venedors te poc recorregut, ja que la majoria no tenen la seva estada al país 
regularitzada. (Fins ara només 20 persones hi ha pogut accedir). 

Els serveis jurídics són els que determinen l’oportunitat de presentar recurs si consideren que una 
causa que ha estat arxivada hauria de prosseguir. 

I en la mesura en que s’esdevingui s’incorporarà informació sobre la intervenció en grups anti-
sistema.   

El cap de la Guàrdia Urbana informa que enguany s’han superat els 609 accidents amb bicicletes que 
es van produir al 2013 atès que cada vegada hi ha més bicicletes circulant. Aquest és un tema que 
caldrà revisar també, tan des de la perspectiva de protecció del ciclista, com de comportaments per 
part dels ciclistes.    

El Director de Serveis de Prevenció explica en què consisteix l’índex de risc de vehicles i negocis a que 
es refereix l’EVB.  

L’Alcalde es mostra satisfet per les dades sobre victimització i delinqüència deguts en part a la 
col·laboració policial i al sobreesforç dels cossos en situacions més adverses. Es manifesta en la 
voluntat de trobar una sortida per a les persones vinculades a la venda ambulant irregular, víctimes 
d’una situació legal complicada que els impedeix accedir als serveis de formació i ocupació. Cal 
buscar noves oportunitats per aquestes persones a partir de la regulació de la seva situació legal al 
país. 

L’Alcalde agraeix l’assistència de tots els presents i dona per acabada la sessió a dos quarts de set del 
vespre. 


