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Acta del Consell de Prevenció i Seguretat 

 
 

Data: 9 d'abril de 2019, 18.30h 

Lloc: Seu del Districte d'Horta-Guinardó, Ronda Guinardó 49 

 

Persones Assistents: 20 persones 
 
Sr. Víctor Valls,   Conseller de Prevenció del Districte, grup municipal Barcelona en Comú 
Sr. Albert Pérez  Conseller grup municipal Demòcrata 
Sr. Xavi Reig  Conseller grup municipal ERC 
Sr. Luisfer Garcia  Conseller grup municipal PSC 
Sr. Javier Edrosa  Conseller grup municipal C's 
Sr. Manuel Conde  Conseller grup municipal PPC 
 
Sr. Sergi Amposta  Intendent G. Urbana UT-07 
Sra. Rosa Cervera  Tècnica de Prevenció DSPT  
 
Sra. Elena Mateo  AVV Sant Genís dels Agudells 
Sr. Lluís Cairell   AVV La Teixonera 
Sra. Mª Rosa Graell  AVV d'Horta 
Sr. Ramón Carbó  AVV d'Horta 
Sr. Joan Termes AVV d'Horta  
Sr. Andreu Bernadàs Federació d'Associacions Bóbila Taxonera 
Sr. Joaquim Cama AAVV Parc de la Vall d'Hebron 
Sr. Gerardo Rodríguez AAVV Parc de la Vall d'Hebron 
Sr. Jordi Carrió  AAVV Joan Maragall 
Sra. Neus Fornells AAVV Joan Maragall 
Sra. Mercè Vidal Coordinadora d'Entitats del Guinardó 
Sr. Jordi Silvestre Coordinadora d'Entitats del Guinardó 
 
 
 
 

Ordre del dia 

1) Aprovació de l'acta, si s'escau, de la sessió anterior 
2) Presentació del nou cap ABP Horta-Guinardó 
3) Campanya convivència estiu 2019 
4) Torn obert de paraules 
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1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Víctor Valls dóna la benvinguda als assistents i excusa a la regidora del Districte i al nou Cap de 
l'Àrea Bàsica de policia d'Horta-Guinardó, en Josep Garcia, informant que s'uniran més tard a la 
reunió perquè es troben participant dels actes institucionals del Dia de les Esquadres. 
  
Sense cap comentari, s'aprova l'acta de la sessió anterior. 
 
 
2. Presentació del nou cap ABP Horta-Guinardó 
 
Víctor Valls presenta, en la seva absència, al nou Cap de l'Àrea Bàsica de policia d'Horta-Guinardó. 
Josep Garcia, qui pren el relleu com a cap de la comissaria de Mossos d'Esquadra del districte, 
substituint a Xavier Carabasa. 
 
 
3. Campanya convivència estiu 2019 
 
Víctor Valls explica que, com cada any, a l'estiu s'intensifica la presència de gent al carrer i, per tant, 
també es necessita una major presència dels cossos de seguretat. Dóna pas a Sergi Amposta, cap 
de la Guàrdia Urbana del districte, per tal que expliqui la campanya d'estiu. 
 
Sergi Amposta explica la planificació d'enguany: 
  
· Està previst un reforç nocturn, de divendres a dissabte, de 22.00h a 6.00h.  
· S'amplia l'horari respecte als anys anteriors, abans s'acabava a les 4.00h. 
· Estarà actiu de maig a setembre, amb agents controlant infraccions de civisme (principalment 
grups de joves), problemes de convivència i molèsties per locals oberts, principalment a diferents 
places de cada barri, en funció de la demanda i les problemàtiques detectades. 
 
Punts inclosos a la planificació: 
· Sant Genís dels Agudells: Pl. Meguidó 
· Montbau: Pla de Montbau i Pl. Mossèn Ferran Palau 
· Vall d'Hebron: Pl. Josep Pallach i Granja Vella 
· La Teixonera: Pl. Vall d'Hebron 
· El Carmel: Pl. Pastrana, Pl. Cosmos i Gran Vista* 
· La Clota: Piscina 
· Horta: Pl. Eivissa, Pl. Bacardí, C/ Tajo i Pl. Santes Creus 
· Can Baró: Antiaeris* 
· Guinardó: Mas Guinardó, Pl. Salvador Riera i Centre Cívic Guinardó  
· El Baix Guinardó: Parc de les Aigües i Jardins Baix Guinardó  
 
· Al carrer Gran Vista es controlarà l'accés dels cotxes, per evitar la saturació, impedint l'entrada de 
vehicles que no siguin dels veïns del barri. Els divendres i dissabtes de 17.00h a 23.00h, de l'abril a 
juliol. 
· Als antiaeris de Can Baró, hi haurà un reforç específic de 18.00h a 3.00h els divendres i dissabtes 
de juny a setembre en la mesura del possible, amb efectius diferents dels que estaran a les places. 
 
Les festes majors dels barris també entren dins la planificació. Principalment hi ha molts actes 
concentrats al mes de juny. 
 
Finalitza la presentació recordant als assistents que poden contactar amb la policia de barri 
mitjançant el correu electrònic: policiadebarri.horta@bcn.cat. 
 
Víctor Valls incideix en l'increment dels horaris i l'ampliació dels punts que seran controlats enguany. 
Obre torn de paraules, comentaris i preguntes respecte de la campanya. 
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Intervenció/pregunta Resposta 

Mercè Vidal de la Coordinadora d'Entitats del 
Guinardó demana si està previst algun reforç al 
C/ Teodoro Llorente, on està el Casal Girapells. 
Els veïns es queixen pels sorolls en aquest punt. 

Sergi Amposta: La planificació s'ha fet a partir 
del que van veure l'any passat, però ja estan 
entrant queixes sobre aquest punt, així que ja 
s’està actuant. 
 
A banda de la Guàrdia Urbana, també es treballa 
a escala tècnica des del Districte (taules amb 
veïns i seguiment). 

Jordi Silvestre de la Coordinadora d'Entitats del 
Guinardó explica que hi ha queixes del Parc del 
Nen de la Rutlla i del Parc del Guinardó: a l'estiu 
es munten concerts i “botellons”, tant després de 
les festes majors com en altres esdeveniments. 
Després la gent baixa cap al barri i genera 
molèsties. Pregunta si s'ha previst algun reforç 
en aquella zona i en cas negatiu, si seria 
possible que s'afegeixi a les previsions. 

Sergi Amposta: Cada nit pot ser diferent, les 
patrulles reaccionen en funció de la situació. 
Saben que el Parc del Guinardó és un dels 
punts conflictius,  però no és dels habituals, a 
menys que hi hagi algun acte o festa prèvia. De 
totes maneres, ho tindran en compte. 

Mª Rosa Graell de l’AVV Horta pregunta si el 
nombre d'efectius de la Guàrdia Urbana 
augmenta amb aquesta planificació. 

Sergi Amposta: Amb aquest reforç extraordinari 
es disposarà de més agents de nit, que és quan 
els necessitem. Indica que està satisfet de com 
va anar l'any passat, doncs es van poder 
resoldre moltes petites coses gràcies a aquest 
reforç. 

Lluís Cairell de l’AVV Taxonera explica que ahir, 
de nou, van rebre dues queixes de soroll al final 
del carrer Cortada, on hi ha una associació de 
fumadors. Alguns veïns estan alarmats perquè 
han tingut conflictes amb persones que hi feien 
soroll. També a la sortida de l'estació de metro 
del c/ Arenys s'hi posen grups de 10 persones, 
una mica amagades i generen molèsties de 
soroll als veïns propers, sobretot els dissabtes. 

Sergi Amposta indica que té constància de 
trucades del veïnat del carrer Cortada, i que ho 
miraran. 

 

 
Víctor Valls dóna pas al torn obert de paraules. 
 
 
4. Torn obert de paraules 
 

Intervenció/pregunta Resposta 

Mª Rosa Graell de l’AVV Horta exposa una 
petició de mobilitat. Al C/ Fulton el senyal que 
indica la velocitat als cotxes (10 Km/h) és molt 
poc visible, hauria de ser més gran i s'hauria de 
pintar a terra els números per tal que ho vegin 
els conductors que hi passen. Cal educar a la 
gent. 

Víctor Valls indica que es tracta d’una qüestió de 
prevenció, no de seguretat. Assenyala que s'ha 
estrenat una nova plataforma única, dins les 
actuacions de superilla, consolidant una zona de 
vianants amb limitació de velocitat a 10 km/h i 
prohibició d'aparcar-hi cotxes. El senyal al que 
es fa referència, a l'entrada del C/ Fulton, té una 
mida normativa de 60 x 90 cm (no es pot fer més 
gran ni més petita), que senyalitza que és zona 
de vianants, la velocitat i la prohibició 
d'aparcament. Es podria posar un altre senyal, 
de “10” però tenen l'obligació de posar el mínim 
de senyals. S’espera que vagi funcionant bé la 
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Intervenció/pregunta Resposta 

superilla, assenyalant que disposen de dades 
que indiquen que actualment passen menys 
cotxes i a menys velocitat, aconseguint l'objectiu 
marcat de reduir el trànsit en un 25%. Cal 
considerar que en ser un carrer pacificat, es nota 
més la presència dels cotxes que hi circulen. 
També circulen autobusos híbrids (el 185), amb 
el que s'està millorant la mobilitat. A primers de 
maig es farà una reunió sobre qüestions 
d'aquest àmbit (superilla, semaforització, 
senyalització, etc.). 

Un altre dels representants de l’AVV Horta 
explica que a la Baixada de la Plana hi ha cotxes 
que giren a l'esquerra tot i que no està permès. 

Víctor Valls indica que es podrà tractar la qüestió 
a la reunió de primers de maig. 

Elena Mateo de l’AVV Sant Genís pregunta a la 
Guàrdia Urbana sobre si el bar de l'Av. Jordà 29-
31, que a les festes majors i d'altres festes al 
barri, tanca a les 4 o les 5 del matí, té alguna 
mena de llicència especial o permís per tancar 
amb aquests horaris. Els veïns han intentat 
parlar-hi, demanant que tanquin a temps, però 
no fan cas.  

Sergi Amposta indica que si no s’ha intervingut 
abans és perquè ningú els ha trucat o no ho han 
detectat. 
 
Víctor Valls indica que aquesta mena de 
permisos no existeixen. Seria un altre tema si 
demanessin permís per organitzar una activitat a 
l'espai públic durant uns horaris determinats, 
però no és el cas. 

Elena Mateo comenta que el col·lectiu de 
l'escola ocupada van estar de festa diumenge 
fins a les 5.00h celebrant que no havien estat 
desallotjats durant l'operació policial per temes 
de delinqüència. El veïnat està enfadat. També 
menciona que dimecres passat algú va entrar a 
robar a casa d'una veïna i pregunta si, durant 
l'esmentada operació policial, s'han trobat 
objectes robats. Menciona la situació 
d'inseguretat que es percep al barri, relativa als 
robatoris a domicilis. Finalment, vol saber si, 
quan es desallotgin els dos edificis ocupats que 
hi ha a Sant Genís, hi haurà alguna “protecció” 
pensada per evitar que n'ocupin de nou.  

Sergi Amposta indica que els robatoris és una 
qüestió dels mossos d'esquadra. 
 
Víctor Valls assenyala que dijous passat hi va 
haver una intervenció policial ordenada 
judicialment (que va comportar 54 detencions 
entre Sant Genís i Castelldefels) que no té res a 
veure amb el procés de desallotjament, també 
judicialitzat, dels ocupants de l'edifici de l'antiga 
escola. Desconeix el material que es devia 
decomissar. De tota manera, les persones que 
hagin patit robatoris poden anar a comissaria a 
preguntar si s'ha recuperat alguna de les seves 
pertinences. Desconeix on anirà la gent que 
sigui desallotjada. 

Jordi Carrió de l’AVV Joan Maragall explica que 
al barri del Guinardó, a la zona de l'Av. Verge de 
Montserrat, s'ha patit una “rauxa de furts” al 
veïnat. Demana si hi ha alguna informació, si 
s'ha pogut identificar què va passar i si s'ha 
corregit quelcom al respecte. 

Víctor Valls assenyala que en relació als 
robatoris caldria esperar que vinguin els mossos 
d'esquadra perquè ho puguin explicar millor. És 
cert que a tota la ciutat i al país, s'estan 
incrementant els robatoris a domicilis els últims 2 
anys. També s'ha incrementat el nombre 
d'agents de Guàrdia Urbana, falten Mossos 
d'Esquadra i n'estan reclamant des de fa molt. A 
vegades als barris s'amplifiquen molt els fets 
delinqüencials, en el sentit que tothom en parla... 
Però és cert que succeeixen. Els robatoris es 
concentren en alguns nuclis antics (Guinardó, 
Horta, Font d'en Fargues...) i també han repuntat 
una mica els atracaments a comerços, que al  
districte són extraordinàriament baixos i 
segueixen per sota de la mitja de la ciutat. Sobre 
puntes concretes de delinqüència, fa poc a Vall 
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Intervenció/pregunta Resposta 

d'Hebron n'hi va haver una i es va acabar amb la 
detenció d'una sola persona que vivia al barri I 
delinquia allà. 
 
Sergi Amposta indica que els temes estadístics i 
delinqüencials els porten els Mossos 
d'Esquadra. La Guàrdia Urbana va de la seva 
mà en aquesta qüestió. Cada setmana es 
munten conjuntament 4 dispositius, a 4 
ubicacions diferents, en funció del que analitzen, 
detecten i els marquen ells: enfocats als 
robatoris de pisos, atracaments a botigues, etc. 
Busquen motxilles, eines... amb intenció 
preventiva i dissuasiva. El patrullatge normal als 
districtes són més per detectar i prevenir. 
Després hi ha els grups d'investigació que fan 
els seguiments. Però és molt difícil arribar a 
saber quants delictes s'eviten realment. 

 

Jordi Carrió comenta que dins del Model de 
Barri, l'AVV té una sèrie de demandes sobre 
mobilitat, senyalitzacions i trànsit que depenen 
de l'autorització de la Guàrdia Urbana.  
Aprofitant que està present, vol saber si s'està 
treballant en aquests temes i si ja hi ha algun 
informe favorable. 

Víctor Valls: Aquestes qüestions s'estan 
treballant en altres taules que no són aquesta, 
que és de Prevenció i Seguretat, com el Consell 
de Barri. Tenen el document del Model de Barri, 
que s'ha de desenvolupar, a partir de l'ampli 
consens del consistori de seguir avançant.  
 
Sergi Amposta: Des del districte se'ls ha 
traspassat totes aquestes peticions a partir del 
document del Model de Barri. Hi ha informes 
favorables i n'hi ha de desfavorables, però no 
recorda quins són. S'està treballant en aquestes 
qüestions, a més d'altres noves que se’ls ha 
facilitat fa poc. 

Lluís Cairell de l’AVV Taxonera explica que La 
Taxonera és un barri molt petit amb una sola 
sortida, el c/ Arenys, i comenta l'incident recent 
on un bus espatllat va generar un gran embús, 
fins que els mateixos veïns el van empènyer fins 
al passeig de la Vall d'Hebron. Explicita la 
demanda d'obrir noves sortides del barri, 
recordant que a l'últim Consell de Barri es va 
contestar als veïns que no eren necessàries. 

Víctor Valls indica que l'espai on plantejar 
aquesta qüestió és el Consell de Barri, per veure 
i treballar les opcions possibles per millorar la 
mobilitat. Cal tenir en compte que hi ha barris 
que només tenen una entrada, La Taxonera 
només té una sortida... Però no cada dia 
s'espatlla un autobús al carrer Arenys. 

Neus Fornells de l’AVV Joan Maragall comenta 
que, tot i que no sap si és aquest l'espai on 
comentar-ho, vol saber si existeix algun pla de la 
Guàrdia Urbana o de l'Ajuntament relatiu als 
excrements de gos i si s'hi pot fer alguna cosa. 
 
Comenta que ha notat una millora amb el tema, 
la gent recull més i fins i tot surt amb una 
ampolla d'aigua per netejar els orins. 

Víctor Valls: és un problema que s'ha d'abordar 
des de diferents vessants. S'han repartit 
ampolles d'aigua i bosses i s'han fet campanyes 
dedicades a aquestes infraccions que cometen 
alguns amos de gossos, per exemple al Parc del 
Guinardó.  

Jordi Carrió pregunta, per curiositat, a què es 
deu la presència de controls de la Guàrdia 
Urbana, cada 2 o 3 setmanes, a la Rambla 
Volart. Els veïns s'ho pregunten molt. 

Sergi Amposta: A la Rambla Volart es va detectar 
un excés de velocitat dels cotxes que pugen i 
tenien queixes del veïnat al respecte. Al seu 
moment es va decidir muntar un control per 
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Intervenció/pregunta Resposta 

aquest motiu.  

Lluís Cairell valora positivament el radar que es 
va posar durant 10 dies a l'encreuament de 
Santa Rosalia amb Fastenrath, que marcava la 
velocitat i era útil per sensibilitzar els conductors. 
Pregunta si seria possible repetir aquests 
procediments.   

Sergi Amposta: Aquest radar és itinerant i 
autònom (funciona amb bateria). No en disposen 
de tants com per posar a tot arreu, però els 
serveixen per fer l'estadística. També són 
itinerants perquè si estan molts dies a un mateix 
lloc, hi ha qui els fa servir per buscar el seu 
“rècord” de velocitat, generant l'efecte contrari. 

 
 
Víctor Valls comunica als assistents que, finalment, el nou cap dels Mossos d'Esquadra del districte 
no podrà assistir a la reunió. Es deixarà la presentació del nou cap per la pròxima reunió i es 
comunica que s'obre un nou torn de paraula per recollir els temes delinqüencials. 
 
 

Un veí del Guinardó vol traslladar la percepció 
de l'augment de furts i robatoris al barri. Recalca 
la necessitat d'animar la gent a denunciar, 
encara que sigui per pura estadística, que ajudi 
a tenir una imatge de què està passant. També 
demana que hi hagi predisposició, a l'altra banda 
de la taula, per rebre aquestes denúncies, 
facilitant, simplificant i clarificant tot el procés. 
Proposa que es podrien fer denúncies de petits 
delictes des de casa, per internet. 
 
Neus Fornells afegeix que sovint la quantitat de 
gent que hi ha a comissaria i la manca de 
personal atenent faciliten que, si no es tracta 
d'un tema important, no es posi la denúncia. 

Sergi Amposta indica que la Guàrdia Urbana pot 
agafar certs tipus de denúncies.  
 
Víctor Valls assenyala que aquestes propostes i 
percepcions les poden escoltar i recollir els caps 
de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra. 
També cal tenir en compte que les comissaries 
tenen els recursos que tenen i fan tot el possible 
per atendre la ciutadania. 

Mercè Vidal explica que han augmentat els furts 
al barri als últims 15 dies. Parla del cas d'una 
noia que roba als portals i al voltant del Mercat, a 
gent gran i amb dificultats de mobilitat. Explica 
que aquestes persones no van a denunciar, ja 
que són persones grans i sovint dones que viuen 
soles. Finalment, també menciona les 
picabaralles entre grups de joves al Guinardó, 
com la que hi va haver al Carnestoltes. 

 

Mª Rosa Graell explica que hi va haver dos 
robatoris “seguits” a botigues del barri d'Horta i 
volia preguntar als Mossos d'Esquadra al 
respecte. 

 

Jordi Carrió vol deixar constància que hi ha 
queixes de molts veïns respecte a grups de 
joves que fan soroll i 'botellón' al Parc del Nen 
de la Rutlla. 

 

 
Víctor Valls tanca la sessió agraint l'assistència i excusant de nou al Cap dels Mossos d'Esquadra i a 
la Regidora del Districte que, finalment, no han pogut assistir a la reunió. 
 
 

 


