
 

 
  Districte Horta-Guinardó 
 

Acta del Consell de Prevenció i Seguretat, 2 d’octubre de 2019  1 

Acta del Consell de Prevenció i Seguretat 

 
Data: 2 d’octubre de 2019, 18:00h 
Lloc: Seu del Districte d’Horta-Guinardó (ronda Guinardó, 49 – Sala Lluís Companys) 
 
Hi assisteixen: 
 
Taula presidencial: 
Sr. Albert Batlle,   Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Prevenció i Seguretat 
Sra. Rosa Alarcón,  Regidora del Districte 
Sr. Sergi Amposta,  Intendent de la Guàrdia Urbana a Horta-Guinardó 
Sr. Josep Garcia,   Inspector de Mossos d’Esquadra, cap de la comissaria del  
     Districte 
Sra. Rosa Cervera,   Tècnica de Prevenció Districte Horta-Guinardó 
 
Grups polítics municipals representats: 
GMD BComú 
GMD PSC 
GMD ERC 
GMD JuntsxCat 
GMD C's 
GMD Bcn pel Canvi 
 
Representats de les entitats: 
AVV Baix Guinardó 
AVV Cases Periodistes – Can Baró 
AVV Horta 
AVV Parc Vall d’Hebron 
AVV Sant Genís 
AVV Teixonera 
AVV Turó de la Rovira 
ACA Teixonera 
Associació de Comerciants de l’Av. Mare de Déu de Montserrat i Entorns 
Can Baró Cultural 
Carmel Comerç 
Casal de Barri de Can Baró 
Círculo de Cultura Sinatrahem 
Coordinadora d’Entitats del Guinardó 
Eix Maragall 
F.C. Martinenc 
FEDAC Horta 
Federació de Comerç Cor d’Horta 
Plataforma Can Baró 
Nou Horitzó 
 
Assistència registrada: 65 persones 
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Ordre del dia 

1) Presentació de les línies estratègiques en Prevenció i Seguretat del nou equip de govern 
2) Presentació de les darreres dades de seguretat del Districte 
3) Precs i preguntes 

 
 
1. Presentació de les línies estratègiques en Prevenció i Seguretat del nou equip de 

govern 
 
Rosa Alarcón, Regidora del Districte, agraeix l’extensa assistència de veïns i veïnes i presenta a 
les persones que integren la taula del Consell. A continuació cedeix la paraula a Albert Batlle, 
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Prevenció i Seguretat. 
 
Albert Batlle comença la seva intervenció diferenciant entre dos conceptes: percepció de la 
seguretat, subjectiva, i la realitat de la seguretat, a través de les dades, objectiva. La ciutadania 
té la percepció que ha augmentat la inseguretat a la ciutat. Les dades objectives corroboren que, 
efectivament, en determinats aspectes aquesta delinqüència i incivisme s’han incrementat. No 
obstant això, la major part dels fets delictius que han augmentat han estat sobre la propietat 
(furts), en cap cas han estat els delictes de major gravetat. El Tinent d’Alcaldia es mostra crític 
sobre el funcionament judicial respecte a fets delictius comesos per persones reincidents i apunta 
a la necessitat d’incidir en la modificació del Codi Penal. 
 
El Tinent d’Alcalde assenyala que, en molts dels casos, és més una qüestió d’incivisme i 
convivència que no de delinqüència: sorolls, olors, venda ambulant. Indica que l’Ajuntament està 
en procés d’elaborar un Pla Municipal de Seguretat i, per aquest motiu, s’ha estat reunint amb els 
representants del teixit associatiu de tots els Districtes de la ciutat. 
 
Albert Batlle reconeix que els recursos policials actualment, encara que de gran qualitat, són 
insuficients. Es preveu a curt termini la incorporació de més efectius als dos cossos policials que 
conviuen a la ciutat: la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra. Afegeix, com a primícia, que el 
cos de GUB del Districte ha augmentat en 21 agents més a partir d’aquesta setmana. 
 
Sobre la seguretat viària, assenyala que encara que s’ha millorat la situació, és un dels temes 
que s’han de tractar urgentment. Les distraccions amb el mòbil, la conducció temerària, sota els 
efectes de l’alcohol i/o drogues, el trànsit de nous tipus de vehicles per zones no habilitades 
(patinets, segways, entre d’altres); són fets delictius, o que generen problemes de convivència, 
sobre els quals s’ha de reflexionar. 
 
 
2. Presentació de les darreres dades de seguretat del Districte 
 
Josep Garcia, cap de la comissaria dels Mossos d’Esquadra del Districte, i Sergi Amposta, 
intendent de la Guàrdia Urbana al Districte, presenten les principals dades sobre seguretat dels 
darrers mesos.  
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Josep Garcia apunta que els fets coneguts han augmentat un 13,7% i, alhora, s’han incrementat 
les detencions per part dels cossos policials un 13,5%, mentre que els investigats ho han fet en 
un 19,8%. És a dir, l’eficàcia policial ha augmentat.  
 
El 88% de tots els fets delictius són contra el patrimoni (no contra les persones), principalment 
furts, el 34% del total de delictes contra el patrimoni. En segon lloc estan els robatoris a l’interior 
del vehicle, el 10%. S’ha detectat un augment de les estafes, sobretot a través d’Internet.  
 
Els robatoris amb força són delictes greus. Els robatoris a l’interior del domicili sempre són 
preocupants, però com a bona notícia s’ha d’esmentar que han disminuït un 20,2%. Els robatoris 
amb força a establiments comercials van incrementar-se durant un petit període, però s’han 
tornat a estabilitzar. Un fet delictiu que és preocupant i ha augmentat considerablement són els 
robatoris amb força a l’interior del vehicle, principalment sobre vehicles de lloguer i vehicles amb 
matrícula estrangera. Les diferents tipologies de robatoris amb violència i intimidació, en general, 
s’han incrementat, encara que continuen sent baixos, dispersos i poc greus. 
 
Sergi Amposta assenyala que s’ha treballat més sobre el consum de drogues, fent més 
identificacions i requisant més material. 
 
Quant a la seguretat viària, ha augmentat lleugerament l’accidentalitat (2%), amb uns dos morts 
per any al Districte. Per evitar aquesta problemàtica es fan controls d’alcoholèmia i drogues, 
encara que també es detecten casos de conductors sense carnet o amb carnet sense punts.  
 
En el tema de la convivència es treballa sobretot a la zona de les Bateries (venda ambulant) i a 
les places, així com sobre les persones que fan les seves necessitats fisiològiques al carrer. 
 
Els representants dels cossos policials afirmen que estan preocupats per l’increment d’algunes 
de les tipologies de fets delictius i que han estat reunint-se amb el veïnat, entitats i eixos 
comercials per tal de transmetre seguretat a la ciutadania i, alhora, rebre informació de primera 
mà dels barris.  
 
 
3. Precs i preguntes 
 
Rosa Alarcón obre el torn de paraules. 
 
Pregunta/petició Resposta  

Maria Rosa Graell (AVV d’Horta): en l’àmbit de 
la via pública, assenyala que s’han donat 
permisos per posar taules a les voreres 
(terrasses) i s’està augmentat el nombre i hi ha 
dificultats per circular. No està marcat l’espai i 
els locals s’aprofiten i fiquen més taules de les 
permeses. Concretament, a Passeig Maragall. 
D’altra banda, l’horari de la Unió Esportiva 
d’Horta no es respecta i són les 23:00h i encara 
hi ha sorolls que molesten els veïns. La veïna 
comenta que el pas per a vianants amb 

Albert Batlle: Un dels objectius del govern és 
posar ordre a l’espai públic. En aquest sentit, 
es pretén actuar sobre l’ocupació de les 
voreres per part dels establiments amb 
terrasses. 
 
Rosa Alarcón: Assenyala que posar ordre a 
l’espai públic és una de les principals tasques 
de l’Ajuntament i del Districte i ho afrontaran 
com a prioritat durant la legislatura. Respecte 
als sorolls generats per la Unió Esportiva, 
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Pregunta/petició Resposta  

semàfor que hi ha a carrer del Tajo amb 
Passatge de Vila i Rossell, i el semàfor que hi 
ha de la benzinera al Passeig Maragall, tenen 
molt poc temps de pas i les persones amb 
mobilitat reduïda tenen problemes per 
travessar. Per últim, pregunta quina és la 
situació dels okupes a carrer Plutó i comenta 
que a Passeig Maragall estan ocupant baixos 
comercials. 

l’Ajuntament, com a ens públic, ha de fer 
mediació entre els interessos del veïnat de 
viure amb tranquil·litat, i els interessos de les 
persones del club de practicar esport. En 
aquest sentit, assenyala que sempre s’ha de 
tenir en compte aquest equilibri d’interessos. 
Són especialment preocupants les ocupacions 
de locals comercials, perquè generen 
problemàtiques tant al veïnat com a la mateixa 
via pública, a més que són persones vivint a 
un espai sense cèdula d’habitabilitat. 

Montse Busquets (AVV Cases Periodistes – 
Can Baró): dóna la benvinguda a l’equip de 
govern. Assenyala que la delinqüència és una 
problemàtica multicausal i demana actuacions 
més enllà de les polítiques de seguretat i la 
presència policial, com polítiques 
redistributives. També demana que es prenguin 
mesures per frenar la massificació turística dels 
barris. 

Albert Batlle: Respecte al turisme a espais com 
el Park Güell, Vistapark, entre d’altres, és un 
tema que hi ha pendent de regular i que es 
farà amb molta cura. El Tinent d’Alcaldia afirma 
que s’ha de fer política de seguretat però, 
efectivament, no s’ha de fer política amb la 
seguretat perquè perjudica la ciutat en el seu 
conjunt. 
 

Francisco Callejas (plaça de Pastrana): dóna la 
benvinguda a l’equip de govern. Mostra 
confiança en la capacitat dels cossos policials i 
de l’equip de govern per canviar la situació 
d’incivisme i inseguretat creixent, que afecta el 
benestar i la salut dels veïns i veïnes. 

Rosa Alarcón: Assenyala que posar ordre a 
l’espai públic és una de les principals tasques 
de l’Ajuntament i del Districte i ho afrontaran 
com a prioritat durant la legislatura.  
 

Florenci Camarasa (AVV Vistapark): Al carrer 
d’Albert Llanes hi ha dia rere dia cotxes amb 
els vidres trencats, tant a la nit com de dia. 
D’altra banda, la policia de barri es va presentar 
fa uns mesos però no fan presència als barris. 
Tornant al carrer d’Albert Llanes, hi ha cotxes i 
motos que pugen contra direcció, així com 
motos que circulen per sobre la vorera. 
Denuncien que s’estan produint robatoris a les 
cases, fet que els ha obligat a instal·lar 
càmeres de seguretat per dissuadir als lladres 
o, fins i tot, contractar agències de seguretat 
privada. Respecte als taxis, denuncien que 
paren a llocs no habilitats al voltant del Park 
Güell i que poden ser perillosos per la 
circulació. A més a més, els taxistes 
condueixen de forma temerària pel barri. 

Albert Batlle: Respecte al repunt en el consum 
de drogues, assenyala que s’ha detectat que 
està vinculat a petits furts, sobretot a l’interior 
de vehicles, per poder-se pagar la dosis. 
Comenta que estan treballant en aquesta línia, 
per solucionar la problemàtica. Sobre els 
robatoris a l’interior del domicili, és una de les 
principals preocupacions que tenen actualment 
com a govern perquè entenen que la llar ha de 
ser un espai de seguretat. 
 
Rosa Alarcón: Sobre la conducció temerària, 
com a Regidora també de Mobilitat afirma que 
la prioritat són els vianants i que es portaran a 
terme actuacions per reduir aquests tipus de 
conductes. 

Miguel Angel López (AVV Turó de la Rovira): 
Una ordenança de seguretat i de convivència 

Pel que fa a les activitats incíviques a la via 
pública, està molt relacionat, com ja s’ha 
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Pregunta/petició Resposta  

ha de servir per trobar solucions als conflictes 
que sorgeixen. Darrerament des dels 
organismes públics s’han portat a terme 
mesures per solucionar conflictes, però en 
general no tenen resultats a mitjà-llarg termini. 
Són mesures a curt-termini, els problemes es 
tornen a generar. S’han realitzat esforços des 
dels organismes públics, però no són suficients. 
Des de l’AAVV del Turó de la Rovira sempre 
estarem disposats a treballar amb les entitats 
públiques per solucionar aquestes 
problemàtiques, però volem solucions.  

mencionat, amb la falta d’il·luminació. Indica 
que han de treballar en aquest sentit, no 
només per evitar aquest tipus de 
problemàtiques, sinó també en perspectiva de 
gènere, per garantir un urbanisme que no 
generi vulnerabilitat al col·lectiu de dones. S’ha 
de fer un disseny dels espais urbans que 
minimitzi les zones vulnerables.  

Ivan Martínez (veí del Carmel): Valora 
positivament que entrin nous agents a la GUB, 
però pregunta quants es jubilen. A l’edifici del 
Carrer Pasteur 23 hi ha diversos pisos ocupats 
que estan generant problemes de convivència 
amb el veïnat. A la plaça de Pastrana, a partir 
de les 22:00h, hi ha consum d’alcohol i drogues 
dia rere dia. A la plaça de la Cosmos, encara 
que és menys greu, hi ha una situació 
semblant. Aquestes problemàtiques són 
causades, en part, per la falta d’il·luminació. 
Això succeeix a tot el barri del Carmel. Al carrer 
de Campoamor hi ha un edifici ocupat i 
pregunta com està la situació. Per últim, 
denuncia que la delinqüència que hi ha 
actualment a Barcelona, a diferència de fa 4 
anys, està armada i no té por a que els 
identifiquin. 

Albert Batlle: Pel que fa a les activitats 
incíviques a la via pública, està molt relacionat, 
com ja s’ha mencionat, amb la falta 
d’il·luminació. Indica que han de treballar en 
aquest sentit, no només per evitar aquest tipus 
de problemàtiques, sinó també en perspectiva 
de gènere, per garantir un urbanisme que no 
generi vulnerabilitat al col·lectiu de dones. S’ha 
de fer un disseny dels espais urbans que 
minimitzi les zones vulnerables. En aquest 
sentit, es pot lligar amb les ocupacions que 
s’han mencionat durant el Consell, que 
generen problemes de convivència al veïnat. 
Són especialment preocupants les ocupacions 
de locals comercials, perquè generen 
problemàtiques tant al veïnat com a la mateixa 
via pública, a més que són persones vivint a 
un espai sense cèdula d’habitabilitat. 

Agustí Xifre (Martinenc): El Martinenc passarà 
a gestionar els futurs Jardins del Doctor Pla i 
Armengol i des del club assenyalen que pot 
convertir-se en un punt negre de l’incivisme, de 
la mateixa forma que ho està sent ara les pistes 
del Martinenc, que queden obertes a la nit i 
s’està fent un mal ús d’aquestes. Denuncien 
que quan l’equipament dels jardins s’obri es 
convertirà en un punt negre per la falta 
d’il·luminació, principalment. Assenyala que no 
s’ha previst una zona d’aparcament ni de 
parada d’autobusos turístics. Pregunta si 
l’Ajuntament té alguna previsió per evitar que 
els Jardins es converteixin en un punt de 
macrobotellón. 

Albert Batlle: Respecte a l’accés en vehicle 
privat als futurs Jardins del Doctor Pla i 
Armengol, s’està prioritzant la circulació i 
accés als serveis i equipaments municipals en 
transport públic. S’ha de valorar el sistema de 
transport públic de la ciutat. 
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Pregunta/petició Resposta  

Helena Mateu: Denuncia la problemàtica dels 
gossos sense lligar i els excrements que no es 
recullen, situacions que generen problemes de 
convivència. D’altra banda, els camions 
d’escombraries baixen per avinguda del Jordà 
de forma temerària, per sobre del límit de 
velocitat que és segur per un vehicle tan gran. 
 

Albert Batlle: Pel que fa als gossos sense lligar 
i als excrements, assenyala que s’està 
treballant per tal que es respecti l’Ordenança 
de Civisme. 
 
Rosa Alarcón: Sobre la conducció temerària, 
com a Regidora també de Mobilitat afirma que 
la prioritat són els vianants i que es portaran a 
terme actuacions per reduir aquests tipus de 
conductes. 

Lluís Cairell (AAVV La Teixonera): Dona les 
gràcies i felicita els membres de la taula pel 
treball realitzat fins al moment. Valora que 
sovint les dades de seguretat són utilitzades 
per fer política i critica als grups que ho fan.  

Albert Batlle: S’ha de fer política de seguretat 
però, efectivament, no s’ha de fer política amb 
la seguretat perquè perjudica la ciutat en el 
seu conjunt. 
 

Josep Maria Dueñas (AAVV Montbau): Valora 
positivament el treball realitzat pels cossos de 
seguretat als barris. Apunta que el centre de 
menors Can Llupià té relació amb part dels fets 
delictius que estan produint-se al barri 
(robatoris en vehicles, trencament de vidres) i 
demana que l’Ajuntament intervingui, perquè és 
un tema entre Justícia i Educació. Com a 
reivindicacions que s’arrosseguen des de fa 
anys: un semàfor a Carrer Poesia i un senyal a 
la sortida del recinte de Mundet d’obligació de 
girar cap a la dreta. Per últim, pregunta com 
està el tema dels porcs senglars i del seu 
control poblacional perquè és un tema que ha 
quedat de banda. 

Albert Batlle: Respecte als porcs senglars, 
durant el 2018 es van eliminar uns 180 
exemplars i, per tant, s’està treballant per 
minimitzar les molèsties als veïns i veïnes que 
viuen als barris de muntanya. Es recorda que 
també és una qüestió de civisme, de no donar-
los menjar. 
 
Rosa Alarcón: Respecte al semàfor de 
Montbau, al carrer Poesia, la Regidora indica 
que en principi estarà instal·lat al desembre. El 
tema del senyal de trànsit no va sorgir a la 
visita presencial a Montbau, així que ho han de 
consultar.  
 

Lluïsa Llenas (directora Escola Pau Casals): 
Comenta la situació d’incivisme que estan 
patint al pati de l’Escola Pau Casals a les nits. 
Hi ha joves que entren al pati saltant la tanca, 
alguns per jugar a futbol, d’altres per consumir 
begudes alcohòliques i drogues. Embruten el 
recinte i han de ser les professionals del centre 
les que ho netegen cada matí. Els cossos 
policials han intervingut alguna vegada, però 
sembla que no sempre paren perquè els joves 
han afirmat que “els han deixat estar al pati”. 
Fins i tot s’han interposat dues denúncies 
durant l’estiu perquè han intentat entrar a robar, 
trencant les finestres. Demana una solució 
perquè són al voltant de 200 famílies que es 

Es pren nota de la situació plantejada. 
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Pregunta/petició Resposta  

troben en una situació de vulnerabilitat. 

Josep Ramón Carme (Plataforma Can Baró): 
La Plataforma es mostra preocupada per la 
situació urbanística del barri, amb falta 
d’il·luminació i problemes d’accessibilitat que 
caracteritzen aquest barri de muntanya. 
Demanen una actuació urbanística per pal·liar 
aquests problemes. D’altra banda, a les 
Bateries i a Pistes del Carrer Tenerife hi ha 
problemes de seguretat i convivència, tal com 
ha indicat la GUB en la seva presentació. En 
relació amb al protocol de la GUB quan es fa 
una denúncia, assenyala que no hi ha prou 
feedback de com evoluciona aquesta demanda, 
la ciutadania que presenta una denúncia no rep 
informació de com està evolucionant el seu 
cas. Per últim, comenta que també s’ha de 
millorar el protocol de trucades del telèfon 112 
per fer-lo més àgil i no haver de repetir la 
informació diverses vegades a tele-operadores 
diferents. 

Albert Batlle: Pel que fa al funcionament del 
telèfon d’emergències (112), es pretén 
incorporar la GUB dins del servei i, 
conseqüentment, això hauria de millorar el 
funcionament i el protocol que se segueix. 
 

Manel Pérez (AAVV Parc Vall d’Hebron): Se 
suma a la intervenció de la directora de l’Escola 
Pau Casals. Demana dades de seguretat 
d’Horta-Guinardó respecte a la resta de la 
ciutat. Pregunta si els cossos policials han 
identificat quines han estat les causes de 
l’increment dels delictes. Demana dades sobre 
la variació d’efectius policials dels darrers 5 
anys. Pregunta si es coneix si hi ha una 
correlació entre augment d’efectius policials i 
descens en el nombre de fets delictius. 

Albert Batlle: Respecte a les dades 
específiques de seguretat, el Tinent d’Alcaldia 
assenyala que es poden consultar adreçant-se 
als cossos policials o als Departaments 
específics de l’Ajuntament de Barcelona. Pel 
que fa a la reposició dels agents de GUB, 
indica que efectivament entra un nombre 
important d’agents nous al cos i, en paral·lel, 
d’altres es jubilen. No poden saber quin serà el 
balanç perquè hi ha un aspecte de jubilació 
voluntària o d’allargar l’edat de jubilació i són 
els mateixos agents els que ho decideixen. 

 
Rosa Alarcón assenyala que es faran visites intensives a tots els barris durant els mesos de 
setembre i octubre per tal que les entitats i el veïnat comuniquin quines són les problemàtiques 
que tenen identificades. 
 
La Regidora agraeix l’assistència del veïnat i el to respectuós que han tingut les persones 
participants en el Consell. Sense més intervencions, es tanca la sessió.  


