Districte Horta-Guinardó

Consell de Prevenció i Seguretat Horta-Guinardó
Data: 16 de juliol de 2020, 18:00h
Lloc: Aquesta sessió s’ha celebrat virtualment, al següent enllaç:
https://meet.jit.si/ConsellPrevencioHG
Hi assisteixen:
Presideixen el Consell:
Sra. Rosa Alarcón,
Sr. Raül Ortega,
Sr. Carles Reyner,
Sr. Marco Ferreira,
Sr. Josep Garcia,

Consellers/es:
Sra. Núria Carmona,
Sr. Victor Valls,
Sr. Xavier Reig,
Sra. Laura Pi,
Sr. Arnau Vives,
Sr. Nicolas Cortiz,

Regidora del Districte d’Horta-Guinardó
Conseller de Prevenció i Seguretat del Districte d’HortaGuinardó
Intendent de la Guàrdia Urbana d’Horta-Guinardó
Caporal de la Guàrdia Urbana d’Horta-Guinardó
Inspector de Mossos d’Esquadra, cap de la comissaria del
Districte

GMD PSC
GMD BeC
GMD ERC
GMD ERC
GMD JxC
GMD Cs

Representats de les entitats:
ACA Taxonera
AVV Sant Genís
AVV Taxonera
Coordinadora d’Entitats del Guinardó
FM Carmel
Plataforma Can Baró
Assistència registrada: 26 persones
Ordre del dia
1) Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2) Informe COVID-19 dels cossos de seguretat del Districte
3) Precs i preguntes
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Raül Ortega, Conseller de Prevenció i Seguretat, dóna la benvinguda a la sessió del Consell de
Prevenció i Seguretat d’Horta-Guinardó. Introdueix al Josep Garcia, Inspector de Mossos
d’Esquadra i cap de la comissaria del Districte, i al Carles Reyner, Intendent de la Guàrdia
Urbana d’Horta-Guinardó, que exposaran l’informe de la COVID-19.

2. Informe COVID-19 dels cossos de seguretat del Districte
Josep Garcia, dels Mossos d’Esquadra, explica que hi ha dues realitats diferents en l’evolució
dels fets delictius. En comparativa amb el mateix període de l’any anterior, els fets delictius s’han
reduït un 2,5%. D’altra banda, des del gener fins al juny de 2020, els delictes han baixat un
19,28%, concentrat en els mesos de març i abril, en el confinament. Actualment ja està tornant el
nivell a dades de 2019.
Amb l’obligatorietat de mantenir la distància en l’espai públic, s’han reduït els furts de forma
rellevant. En canvi, han augmentat els robatoris amb violència i intimidació a tota Barcelona, els
delinqüents s’arrisquen més. Altres fets delictius, com els robatoris en interior de domicili i les
estrebades, també han disminuït, encara que la situació s’està recuperant, tornant a nivells de
“normalitat”. No s’ha detectat cap increment dels delictes de violència de gènere.
Carles Reyner, de la Guàrdia Urbana, mostra un gràfic assenyalant l’evolució dels fets delictius
que ha esmentat prèviament l’inspector de Mossos d’Esquadra. Sobre els delictes de violència
de gènere, apunta que durant el confinament van ser dels pocs que es van mantenir estables.
Josep Garcia comenta que mentre que a altres Districtes les trucades i peticions d’intervenció als
cossos de seguretat han disminuït molt durant el confinament i la desescalada, no ha estat així a
Horta-Guinardó. Es valora positivament per part de l’inspector de Mossos d’Esquadra perquè
significa que els veïns i veïnes continuen confiant en els cossos de seguretat i en la seva
capacitat per solucionar els conflictes des de la proximitat.
Els accidents de trànsit han disminuït en aquests mesos, però han augmentat les morts. Aquesta
paradoxa és resultat de tenir uns carrers més lliures de vehicles i, conseqüentment, els
conductors circulen a més velocitat. Els robatoris en interior de vehicle han disminuït amb el
confinament, encara que s’havien elevat de forma rellevant en els primers mesos de 2020.
Rosa Alarcón, Regidora del Districte, trasllada als cossos de seguretat que estan arribant moltes
queixes sobre ocupacions d’habitatges i de locals, especialment del Carmel. Josep Garcia i
Carles Reynes expliquen que les ocupacions són un problema present, encara que no s’ha
produït un augment significatiu en perspectiva temporal.
3. Precs i preguntes
Raül Ortega obre el torn de paraules.
Pregunta/petició

Resposta

Jesús, veí del Carmel: Hi ha molta gent
circulant per la via pública que no respecta les
normes sobre les mascaretes. Pregunta si és
competència de Guàrdia Urbana o Mossos
d’Esquadra fer complir aquestes normes.

Carles Reyner: La instrucció que tenen les
nostres patrulles a partir d’ahir és actuar quan
veuen a algú sense mascareta, fent un primer
avís i denunciant en cas que la persona no
modifiqui la seva actitud.
Rosa Alarcón: Demà hi haurà reunió del
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Pregunta/petició

Resposta
PROCICAT i s’està preparant una nova
normativa per la ciutat de Barcelona. Agraeix
que tant el Baix Guinardó com la Teixonera
hagin decidit no celebrar les seves Festes
Majors aquest cap de setmana per garantir la
seguretat sanitària dels veïns i veïnes. La
Regidora demana mantenir les mesures de
seguretat, especialment en aquells contextos
en els quals es relaxen (trobades familiars i
d’amics, per exemple).

Isabel, Plataforma Can Baró: Pregunta en quin
estat i com estan evolucionant la normativa i
protocols de circulació de vehicles elèctrics
(patinets). També es mostra preocupada per
l’increment dels fets delictius amb violència i
intimidació. D’altra banda, comenta que en
l’entorn de la plaça de les Pedreres els veïns i
veïnes s’han queixat de problemes de
convivència i, en segon lloc, a la cruïlla de
carrer Tenerife amb Polònia hi ha joves (i no tan
joves) circulant en skates per la vorera, posant
en perill als vianants.

Carles Reyner: S’estan prioritzant les
qüestions relacionades amb la crisi sanitària
de la COVID-19 i les mesures de seguretat.
Per tant, no s’ha treballat en aquests mesos el
tema dels vehicles elèctrics ni dels skates,
però s’anirà recuperant la intervenció en
aquests espais.
Josep Garcia: Sobre els robatoris amb
violència i intimidació, demana precaució a
l’hora de mostrar les pertinences a la via
pública.
Raül Ortega: Assenyala que la Guàrdia Urbana
ja venia d’un dèficit d’agents, s’ha de tenir en
compte. Hi ha un compromís per incorporar
més agents en l’àmbit de ciutat, així com en
els Districtes.

Ramon Camuñas, AVV Sant Genís: Demana
tenir millor comunicació amb la Guàrdia Urbana
de barri, no tenen una persona de referència a
Sant
Genís.
Denuncia
problemes
de
convivència relacionats amb sorolls nocturns,
amb les terrasses dels bars i amb gossos
considerats potencialment perillosos (PPP)
sense lligar. Se suma a les queixes sobre la
circulació de patinets i bicicletes sobre les
voreres, especialment a la zona de Vall
d’Hebron. Per últim, recorda la situació
d’ocupació il·legal de Costa Pacheco.

Carles Reyner: S’estan prioritzant les
qüestions relacionades amb la crisi sanitària
de la COVID-19 i les mesures de seguretat.
Per tant, no s’ha mantingut el contacte i les
visites amb les entitats com es feia prèviament,
ni tampoc s’ha treballat en aquests mesos el
tema dels vehicles elèctrics, però s’anirà
recuperant la intervenció en aquests espais.

Jordi, Coordinadora d’Entitats del Guinardó:
Comenta que la presència de cossos de
seguretat patrullant els barris ha disminuït.
Pregunta si és causa de la crisi sanitària de la
COVID-19.

Carles Reyner: Els agents de Guàrdia Urbana
es van dividir en dos blocs que treballaven
setmanalment, alternant-se, per tal d’evitar un
possible brot de contagis de la totalitat del cos
policial. Per tant, la presència potser ha
disminuït, però continuen treballant.
Raül Ortega: Assenyala que la Guàrdia Urbana
ja venia d’un dèficit d’agents, s’ha de tenir en
compte. Hi ha un compromís per incorporar
més agents en l’àmbit de ciutat, així com en
els Districtes.
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Pregunta/petició

Resposta

Jordi Mitjana, veí del Carmel: Explica la
sensació d’inseguretat que es viu al barri del
Carmel, tant a la via pública com per les
ocupacions il·legals.
Ramon Camuñas, AVV Sant Genís: Durant el
confinament va celebrar-se una festa a un
restaurant de l’Arrabassada, Restaurant Los
Pinos, i encara que es va denunciar a la
Guàrdia Urbana, no es va actuar en aquell
moment.

Carles Reyner: Hi ha un agent de policia de
barri per cadascun dels barris. L’agent de Sant
Genís, en principi, va passar per les
associacions de veïns del barri i va deixar el
seu telèfon. Si no ha estat així, es tornarà a fer
aquest contacte.

Isabel, Plataforma Can Baró: Les papereres Rosa Alarcón: Des de l’1 de juliol hi és el reforç
estan plenes, s’hauria de fer un reforç de neteja de neteja d’estiu.
a la via pública.
Andreu Bernadàs, ACA Teixonera: S’haurien
d’incloure també les associacions que no són
de veïns en aquest nou contacte de la policia
de barri.
Carles Reyner agraeix que les Festes Majors del Districte no s’hagin celebrat, especialment ho
agraeix a les entitats que han estat comprensibles i han col·laborat a fer que sigui possible. De
cara a l’estiu, com que hi haurà molts veïns i veïnes que no marxaran de vacances, es pretén
prendre algunes mesures extraordinàries, reforçant les patrulles als espais públics del Districte, a
la muntanya i a la platja.
Rosa Alarcón agraeix la participació de les persones assistents i dels cossos policials presents i
recorda les mesures de seguretat implementades en la ciutat de Barcelona.
Sense més intervencions, es tanca la sessió.
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