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ACTA DEL CONSELL SECTORIAL DE PRESIDÈNCIA, RÈGIM INTERIOR,  

SEGURETAT I MOBILITAT  

 
Data: 30 de març de 2017. 18.30h 

Lloc: Seu de l’Espai Bombers (C/ Lleida, 30) 

 
Persones assistents: 

Carles Burgès, Vicepresident del Consell. Unió AAVV Poble-Sec 

Xavier Farré, Conseller Tècnic grup municipal BEC 

Josep Hermosa, Cap ABP Sants- Montjuïc.  Mossos d’Esquadra 

Jose Ángel Burrel, Intendent de la UT Sants-Montjuïc.  Guàrdia Urbana 

Albert Ventosa, Cap de la Unitat de Prevenció dels Bombers de Barcelona 

Albert Deusedes, Conseller grup municipal PSC 

Sergi Sarri, Conseller grup municipal Demòcrata  

Ángel Federico Lao Peña, Conseller grup municipal Ciutadans 

David Labrador, Conseller grup municipal Ciutadans 

Jose Antonio Calleja, Conseller grup municipal PPC 

Enric Jara, Centre Social de Sants 

Jordi Clausell, AAVV Hostafrancs 

Josep Ortiz, AAVV Hostafrancs 

Màxim Montori, Coordinadora d’Entitats del Poble-Sec 

Julià Carrasco, AAVV Font de la Guatlla 

Lluís Maté, AAVV Font de la Guatlla 

Isabel Morell, Associació de Comerciants Creu Coberta 

Marc Ciurdariu, Alerta! Poble-Sec 

Conxita Pérez, AAVV Hostafrancs 

Abdó Florencio, Coordinadora las Marinas 

Maria Rengel, Directora serveis a les persones i al territori 

Ariadna Ros, Tècnica de prevenció 

 

 

Persones excusades: 

Laura Pérez, Regidora del Districte 

Joan Galera, Associació de Comerciants Creu Coberta 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Benvinguda Regidora  

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 

3. Estat de la seguretat i la prevenció al Districte 

4. Mesura de la Millora de les Relacions de proximitat a l’Espai Públic 

5. Torn Obert de Paraules 
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1. Benvinguda Regidora 
 
Xavier Farré disculpa l’absència de la Regidora Laura Pérez i dóna la benvinguda a les 
persones assistents al Consell. Explica que avui el Consell es celebra en aquest nou espai dels 
Bombers de Barcelona que, tot i ser un espai de ciutat, també té vocació d’espai de Districte 
relacionat amb la prevenció. Abans de l’inici del Consell s’ha realitzat una visita guiada per les 
instal·lacions i l’exposició per tal de donar a conèixer aquest nou equipament.  
 
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

 
Carles Burgès, Vicepresident del Consell, pregunta si hi ha alguna esmena a l’acta anterior. 
Jordi Clausell demana si se’ls hi pot fer arribar l’acta uns dies abans del Consell per poder 
llegir-la bé i proposar esmenes en cas que sigui necessari, ja que haver de llegir-la el mateix 
dia del Consell és massa just. Xavi Farré respon que sí, ho tindran en compte pels propers 
Consells i enviaran la convocatòria juntament amb l’acta anterior. S’aprova l’acta de l’anterior 
Consell sense esmenes. 
 
3. Estat de la seguretat i la prevenció del Districte 
 
Presentació Bombers de Barcelona 
Albert Ventosa es presenta i agraeix que l’hagin convidat al Consell ja que és una bona 
oportunitat per presentar la feina que fan des de Bombers de Barcelona. Tenen voluntat i ganes 
de poder explicar les tasques que realitzen i com aquestes es relacionen amb el Districte.  
 
Explica que a Catalunya hi ha dos cossos de bombers, els de la Generalitat de Catalunya i el 
de la ciutat de Barcelona. Són cossos independents però amb una alt grau de col·laboració, en 
zones limítrofes treballen de manera conjunta. Els cos de Bombers de Barcelona és una 
organització relativament petita que compta amb unes 700 persones a tota la ciutat. Es 
divideixen en: Divisió de Protecció Civil i Prevenció, Divisió d’Operacions i Divisió de 
Planificació.  
 
A continuació es presenten les dades de l’any 2016 i es fa una comparativa amb les dades de 
l’any 2015: 
 
Intervencions 

 Incendis: a habitatges, vehicles, contenidors, etc. 4.060 al 2016 davant les 3.748 al 2015. 

 Salvaments: obertura d’ascensors, vivendes, forats d’escala, accidents de trànsit, etc. 
5.097 al 2016 en relació a les 4.505 al 2015. 

 Assistències Tècniques: patologies estructurals. 3.988 al 2016 davant les 3.988 al 2015. 

 Prevencions Operatives: visita als diversos ascensors públics de la ciutat, edificis de gran 
alçada, indústries químiques i altres equipaments especials. 3.988 al 2016 en relació a les 
3.988 al 2015. 

 Total d’intervencions: 16.914 al 2016 en relació a les 15.755 al 2015. 
 
El cos de Bombers de Barcelona actua també com a bombers d’empresa del Port de 
Barcelona, hi són sempre que es manipulen productes químics com a prevenció.  
 
Entre l’any 2015-2016 les intervencions han augmentat, sent les actuacions de salvament les 
més nombroses, superen les actuacions per incendi.  
 
Actuacions per parc: L’any 2016 es van realitzar un total de 20.423 sortides en el total dels 7 
parcs que hi ha oberts 24h al dia a la ciutat. Aquestes actuacions es van repartir de la següent 
manera: 

 Parc Vall d’Hebron: 2.503 

 Parc Sant Andreu: 3.705 

 Parc Llevant: 3.745 
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 Parc Montjuïc: 3.487 

 Parc Zona Franca: 601 

 Parc Eixample: 6.085 

 Dotació Vallvidrera: 297 
 
Els parcs de primera sortida de Districte són Eixample, Montjuïc i Zona Franca. El de l’Eixample 
és el que té major activitat a nivell de tota la ciutat, pel contrari, el de la Zona Franca té una 
menor dotació i està pensat sobretot per les actuacions que es realitzen al Port. Amb els 3 
parcs esmentats s’està atenent actualment el 50% de les sortides de tota la ciutat. 
 
Intervencions al Districte de Sants – Montjuïc: L’any 2016 al Districte hi ha hagut un total de 
2.600 intervencions, repartides de la següent manera: 

 De les 8:00h a les 20:00h: 1.658 intervencions (un 63.77% del total) 

 De les 20:00h a les 8:00h: 942 intervencions (un 36.23% del total) 
 
El total d’intervencions al Districte esmentades, ha sigut de la següent tipologia: 

 Incendis i explosions: 566 (21.77%) 

 Salvaments: 581 (22.35%) 

 Assistències tècniques: 483 (18.58%) 

 Altres: 774 (29.77%) 

 Sense actuació: 196 (7.54 
 
El concepte “altres” correspon a prevencions operatives, aquest nombre és més alt al Districte 
que a la resta de la ciutat ja que es comptabilitzen tots els serveis que es realitzen al Port. 
 
Temps de resposta: El temps de resposta de les intervencions realitzades al Districte s’ha 
repartit de la següent manera: 

 De 1 a 3 minuts: 849 (32.27%) 

 De 3 a 5 minuts: 646 (24.90%) 

 De 5 a 10 minuts: 653 (25.20%) 

 Més de 10 minuts: (17.63%). Aquestes actuacions corresponen bàsicament als serveis 
del Port que, al no ser d’urgència, poden tenir un temps de resposta major. 

 
Com a conclusió de la presentació, Albert Ventosa destaca que són una organització 
il·lusionada amb la feina que desenvolupen, que des de fa uns anys els serveis realitzats 
creixen any a any i que addicionalment als serveis d’emergència també es realitzen molts 
serveis de prevenció. A continuació s’obre un torn de paraules: 
 

 Jose Antonio Calleja pregunta a què és degut l’increment de serveis respecte l’any passat. 
Albert Ventosa respon que encara no tenen l’anàlisi fet per poder identificar la causa 
concreta. Aquest increment s’ha donat en totes les tipologies de servei i això fa que sigui 
més complicat determinar-ne el motiu.  
 

 Un assistent comenta que els incendis més importants que hi ha hagut a Barcelona han 
sigut deguts a l’activitat d’empreses de manteniment, i pregunta si hi ha algunes actuacions 
determinades que puguin seguir aquestes empreses per prevenir els incendis. Albert 
Ventosa respon que la gran majoria d’incendis que hi ha a la ciutat són d’habitatges i que, 
tot i fer molta divulgació, una gran part de la població no sap com actuar en cas d’incendi al 
domicili. Aquest és el fet que més preocupa i on cal dedicar més esforços pedagògics. La 
incidència dels incendis en activitats industrials és molt menor degut a poca presència 
d’indústries, una millora de l’activitat preventiva i per millors pràctiques productives i de 
manteniment. 
 

 Lluís Maté comenta que cada vegada hi ha més grans esdeveniments, com els esportius, 
que fan que la ciutat quedi esquarterada. Pregunta si hi ha algun protocol d’actuació en 
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aquests casos. Albert Ventosa respon que sempre que hi ha un esdeveniment es 
coordinen Bombers i Guàrdia Urbana i que, prèviament a la realització de l’esdeveniment, 
es verifica que compleixi amb les condicions de seguretat necessàries, per exemple, per 
l’evacuació de la gent. Lluís Maté respon que es referia també al veïnatge dels barris que 
poden quedar aïllats. Albert Ventosa diu que ells disposen diàriament de les activitats que 
hi ha a la ciutat i de si alguna d’elles suposa l’existència de carrers tallats. Aquesta 
informació es té en compte a l’hora de planificar les intervencions. Ángel Borrell, Intendent 
de la Guàrdia Urbana, explica que hi ha un aplicatiu on s’informa de les afectacions a la via 
pública i que també se’ls hi transmet per comunicació directa, per tant, hi ha un doble canal 
de comunicació perquè tant la policia com els bombers tinguin aquesta informació. 

 

 Jordi Clausell pregunta si hi ha dades que determinin si l’increment de serveis de l’any 
2015 al 2016 al Districte és igual que el global de la ciutat. Albert Ventosa respon que no hi 
ha gaire diferència entre Districte i ciutat.  

 

 Conxita Pérez pregunta si les trucades els hi continuen arribant pel 080 i pel 112. Albert 
Ventosa respon que sí, però que la majoria arriben pel 112 que és el telèfon de capçalera 
per emergències. Conxita Pérez diu que el 112 presenta molts problemes ja que la 
intervenció dels operadors fa que s’allargui massa la trucada i es perdi temps de resposta. 
Albert Ventosa respon que ells també són més partidaris del 080 ja que al cap de 20 
segons de trucada ells ja senten la comunicació i els hi dóna una agilitat que amb el 112 de 
moment no poden tenir, tot i que sap que s’està treballant per intentar desenvolupar millor 
aquesta línia. 

 

 Ángel Federico Lao Peña pregunta si els 7 parcs que hi ha la ciutat, tenint en compte que 
el de l’Eixample és provisional, són suficients per cobrir tot Barcelona i si els equipaments 
són aptes o necessitarien millorar-se. Albert Ventosa respon que l’equipament està en molt 
bones condicions en quant a recursos i a formació per a manipular-los. Pel que fa a les 
instal·lacions, tret de les de Vallvidrera, explica que són totes de molta qualitat i bastant 
noves, cal trobar una solució pel parc itinerant de l’Eixample. Finalment comenta que el que 
sí que necessiten és més oferta pública per poder convocar places de bombers ja que, tot i 
que no falta molt, encara no estan al nivell òptim de dotació de personal. 

 

 Carles Burgés comenta que fa anys els Bombers comptaven amb un grup operatiu de 
submarinistes. Albert Ventosa li respon que encara continua existint. 

 

 Xavier Farré comenta que és molt interessant incorporar als Bombers a l’espai de 
prevenció i seguretat com s’ha fet avui. Sempre s’ha tendit a vincular més aquest Consell 
amb els cossos de seguretat i cal reforçar més la part de prevenció. Proposa que el cos de 
bombers podria participar en alguna sessió del Consell sectorial en la que es tractés, per 
exemple, el tema de la pobresa energètica. Albert Ventosa explica que sempre que en els 
seus serveis es detecten possibles casos de pobresa energètica s’informa a Serveis 
Socials. Des de fa 15 dies tots els comandaments porten un checklist a les intervencions 
que realitzen que permet homogeneïtzar el criteri per tal de detectar possibles situacions de 
pobresa. Aquest cheklist s’envia a Serveis Socials després dels serveis. Ángel Borrell 
comenta que es realitzen actes de coordinació amb Serveis Socials i que la detecció de 
possibles casos de pobresa es treballa de manera coordinada amb Mossos d’Esquadra 

 

 Lluis Maté pregunta si hi ha algun tipus de curs o formació adreçat especialment a la gent 
gran per tal d’evitar incendis o altres accidents a casa. Albert Ventosa respon que hi ha un 
portal al web de l’Ajuntament on les associacions i escoles es poden apuntar per a la 
realització d’aquestes activitats, al parc de la Vall d’Hebron tenen un aula especialitzada 
però que està més encarada a escoles. Ariadna Ros s’emplaça a buscar aquesta 
informació i a fer-los-hi arribar.  
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 Es pregunta si hi ha alguna relació amb els incendis als habitatges i instal·lacions obsoletes 
de gas, llum o calefacció. Albert Ventosa respon que sí, que hi ha una relació directa tot i 
que ara no pot dir en quin percentatge. Explica també que un altre dels motius que 
afavoreixen aquests incendis són els materials amb els quals es feien els habitatges antics.  

 

 Abdó Florencio pregunta si seria possible que els bombers es desplacessin a diferents 
punts del territori per fer alguna xerrada, ja que creu que seria una bona manera per poder 
arribar a més població. Albert Ventosa respon que tot i que el seu format per aquesta 
tipologia d’activitat està molt pautat, si hi hagués un nombre suficient d’assistents 
confirmats sí que es podrien desplaçar. Abdó Florencio agraeix la visita guiada que els hi 
han fet en aquest nou equipament dels Bombers de la ciutat. 

 
Albert Ventosa s’acomiada i es posa a disposició dels membres del Consell per a qualsevol 
dubte o comentari.  
 
Presentació Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana 
Josep Hermosa, Inspector dels Mossos d’Esquadra, i Jose Ángel Burrel, Intendent de la 
Guàrdia Urbana, presenten les dades estadístiques del Districte de l’any 2016 en comparació a 
l’any 2015. Aquestes dades corresponen a activitats dutes a terme pels dos cossos de 
seguretat. Agraeixen al Districte i a les Associacions de veïns/es el bon nivell de col·laboració 
que mantenen i recorden que la seguretat és cosa de tothom i que aquest model col·laboratiu i 
de prevenció està funcionant molt bé. 
 
Seguretat ciutadana 
Els fets coneguts han disminuït respecte l’any passat en un total de 1.000. La resolució està al 
voltant del 24%, valor que es considera normal. Les detencions es mantenen pràcticament 
igual que l’any anterior i les imputacions han disminuït un 13.8% respecte l’any passat. 
 
En general, les infraccions penals al districte respecte el 2015 han disminuït, amb un petit 
repunt al mes d’agost.  
 
Pel que fa als delictes, hi ha hagut una disminució del 5.6%, sent els delictes contra el 
patrimoni la tipologia de delictes que correspon al gran gruix, un 88% del total de delictes. Dins 
d’aquesta tipologia de delictes, els furts (que corresponen a l’extracció d’un bé personal sempre 
que hi hagi distracció de la persona propietària i habilitat d’una altra persona per realitzar 
l’extracció, sense intimidació ni força), representen el 62.6% del total. Actualment estan 
treballant per resoldre el problema dels grups organitzats de furtadors habituals i ja s’han 
aconseguit algunes sentències per a persones concretes que no poden apropar-se a la 
muntanya de Montjuïc o accedir a les andanes del metro.  
 
Pel que fa als robatoris amb força, apunten que molts d’ells estan relacionats amb telèfons 
mòbils d’alta gamma. En relació a això, expliquen que hi ha moltes denúncies falses. 
 
Els robatoris amb violència i intimidació són els que causen més impacte en les víctimes, a 
nivell general es mantenen estables amb tendència a disminuir.  
 
Seguretat viària 
Pel que fa a l’accidentalitat, s’observa una progressiva tendència a l’alça que pot venir 
motivada per un augment de l’activitat econòmica i, per tant, de la mobilitat obligada. Cal tenir 
en compte també que al llarg dels últims anys s’ha introduït la bicicleta a la ciutat, element que 
ha influït en augmentar la complexitat de la via pública i els accidents. Cal destacar la 
importància dels atropellaments dins de l’accidentalitat. 
 
Dins d’aquest grup de delictes el gruix és conduir sota els efectes de l’alcohol. Els controls 
policials són una eina molt potent per combatre’ls, però degut a l’augment del nivell d’alarma 
terrorista es disposa de menys efectius i per tant no es poden fer tants controls. 
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Incidents 
El total d’incidents gestionats respecte l’any 2015 ha augmentat un 2.1%. Els àmbits 
d’incidència majoritaris són el trànsit, la seguretat ciutadana i la policia administrativa. 
 
Policia Administrativa 
La majoria d’aquestes infraccions estan relacionades amb la venda ambulant a la via pública. 
Tot i així, aquesta ha disminuït respecte 2015, es fa més activitat preventiva. Per altra banda, 
tenen rellevància en aquest grup d’infraccions el consum d’alcohol i drogues a la via pública i la 
tinença d’armes. S’ha detectat que la tinença d’armes blanques va en augment.  
 
Dispositius i activitats conjuntes 
Degut a l’alerta terrorista el nombre d’aquestes activitats ha disminuït un 17.5%. Es mantenen 
les activitats de proximitat.  
 
Relacions amb la comunitat 
Aquestes activitats han augmentat ja que es consideren bàsiques per completar la visió que els 
cossos policials poden tenir del Districte. A la presentació es mostren els contactes registrats 
però no tota la resta de contactes informals que es fan en el dia a dia. S’han augmentat les 
xerrades i activitats dirigides a la gent gran, ja que són un col·lectiu especialment vulnerable. 
És una feina que es fa de manera conjunta amb el Districte i que també inclou contactes amb 
associacions de veïns, el sector del truisme i el comerç, entitats religioses i de joves, etc.  
 
A continuació s’obre un torn de paraules: 
 

 Jordi Clausell diu que s’han de felicitar per les bones dades que s’han aportat del Districte 
però que creu que no es corresponen del tot amb la percepció dels veïns/es. Explica que 
les incidències registrades a l’IRIS han augmentat en tots els aspectes i que hi ha 
percepció de molèsties relacionades amb l’espai públic, especialment a Poble-Sec i 
Hostafrancs, i que per tant existeix un problema de convivència. Es respon que l’informe 
que avui s’ha presentat no inclou dades de l’IRIS sinó de l’activitat desenvolupada pels dos 
cossos de seguretat i que les queixes de l’IRIS tenen un canal per mitjà del qual els agents 
corresponents donen resposta. Jordi Clausell diu que hi ha temes com la convivència, 
l’augment exponencial dels furts a tota la ciutat o la violència de gènere que, en properes 
reunions, es podrien tractar per veure com es poden treballar de manera conjunta. S’està 
d’acord en poder treballar-ho i es reconeix que la normativa actual no posa moltes facilitats 
per lluitar contra els furts. 
 

 Es comenta que hi ha dos temes dels quals no se n’ha parlat gaire a la presentació: la 
circulació de les bicicletes i l’incivisme respecte el mobiliari públic. Ángel Burrel diu que ells 
són una part de la solució però no la totalitat, ja que es tracta d’una qüestió d’educació 
principalment. Tot i així es posen faltes i sancions i se’n cobren més que abans. Abdó 
Florencio proposa que si algú no paga la sanció se’ls obligui a fer serveis a la comunitat. 
Ángel Burrel li respon que això es fa moltes vegades amb les persones joves que cometen 
aquestes faltes. Xavier Farré comenta que des de l’Ajuntament s’està treballant per tal de 
poder regular tant les bicicletes com tots els nous elements de mobilitat que estan sortint 
actualment. Es volen crear uns circuits per als diferents elements de mobilitat amb els que 
es realitzen rutes turístiques ja que d’aquesta manera, si s’incompleix, es podrà sancionar 
directament a l’empresa, ja que actualment haver de sancionar un grup sencer de turistes 
és molt complicat. Conxita Pérez proposa, pel tema de les bicicletes, la creació de punts de 
conflicte concrets del Districte on hi hagi policia que pugui fer tasques educatives i 
pedagògiques i, en els casos que es consideri necessari, multar. Ángel F. Lao Peña diu 
que ell en algun altre espai ja havia sol·licitat que es fes una campanya informativa sobre el 
correcte ús de la bicicleta i aprofitar els mitjans que l’Ajuntament té per fer conscienciació 
sobre el tema. 
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 Conxita Pérez pregunta com es controlen les botigues i negocis que amaguen prostitució 
encoberta. Josep Hermosa respon que a les dades presentades avui es contemplen els 
delictes de prostitució, és a dir la prostitució induïda, però que si són locals legals i no hi ha 
menors o persones estrangeres no regularitzades no hi ha delicte. És un tema complicat i, 
a vegades, és molt difícil de demostrar si hi ha o no relació de proxenetisme.  
 

 Conxita Pérez comenta que hi ha un problema molt gran amb el consum d’alcohol entre els 
joves des de fa un anys i que caldria fer alguna campanya de conscienciació per tal de 
treballar-ho. Per altra banda pregunta què s’està fent amb l’espoli de paper, cartró i ferralla 
que està patint la ciutat. Ángel Burrel respon que des de la Guàrdia Urbana s’han fet 
campanyes amb les persones recollidores i també amb les condicions dels vehicles que 
utilitzen per recollir. Abdó Florencio diu que a la Marina aquestes persones produeixen 
altres alteracions com veure a la via pública, tenir actituds irrespectuoses amb algunes 
dones del barri i embrutar els voltants dels contenidors amb les deixalles que desballesten. 
Xavier Farré respon que no es veu que de manera generalitzada aquest col·lectiu tingui 
aquestes actituds i que cal tenir en compte que a la Marina la situació és diferent que en 
altres barris, ja que és un dels punts on s’omplen furgonetes per portar a vendre el que s’ha 
recollit. 

 

 Josep Ortiz diu que al voltant de la discoteca del carrer Tarragona, els divendres i dissabtes 
al vespre hi ha molta gent jove amb beguda i drogues. Explica que alguna vegada els 
Mossos d’Esquadra hi han actuat però que aquestes últimes setmanes el que està passant 
és intolerable, i a més a més queda tot ple de brutícia. Pregunta si hi ha manera de 
controlar-ho o de posar més vigilància. Conxita Pérez afegeix que aquesta discoteca és un 
soterrani i que un dia hi pot haver un ensurt. Xavier Farré proposa fer un dia una trobada 
especial per a tractar aquesta tema i poder també contactar amb els propietaris. 

 
Carles Burgès dóna les gràcies a Josep Hermosa i Ángel Burrel per les seves intervencions. 
 
4. Mesura de la Millora de les Relacions de proximitat a l’Espai Públic 
 
Xavier Farré diu que com que totes les persones assistents formen part dels Consells de Barri, i 
la regidora hi ha explicat la Mesura de la Millora de les Relacions de proximitat a l’Espai Públic, 
només es vol recordar que com a membres del Consell Sectorial estaria molt bé que 
participessin en les revisions i comissions que es faran respecte aquesta Mesura als Consell de 
Barri. Els anima a participar quan hi hagi aquesta convocatòria feta. 
 
5. Torn obert de paraules 
 
Xavi Farré i Carles Burgés agraeixen la presència a totes les persones assistents i, sense més 
comentaris, es dóna per acabat el Consell. 


