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Districte de les Corts 

Direcció de Serveis a les Persones I al Territori 

Pl. Comas, 18 

08028 Barcelona 

direccioSP_TRlescorts@bcn.cat 

ajuntament.barcelona.cat/lescorts 

 

 

CONSELL SECTORIAL DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE LA CIUTADANIA, 

PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA (9 DESEMBRE 2021) 

 

1. Aprovació de l’acta de l’anterior sessió 

2. Informe Cossos de Seguretat 

3. Enquesta de Victimització 2021- les Corts 

4. Mesura de Govern Addiccions i Guia de dispensació responsable de begudes 

alcohòliques 

5. Precs i preguntes 

 

ACTA 

 

Data: 23 de febrer del 2021 

Lloc: Saló del Consell del districte de les Corts 

Taula: 

 

● Joan Ramon Riera (Regidor del districte de les Corts) 

● Ramon León (Sotsinspector dels Mossos d'Esquadra) 

● Robert Pujol (Inspector de la Guàrdia Urbana) 

● Àngels Vila (Directora de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona) 

● Secretari del Consell: Víctor Nieto (Dir. Servei a les Persones i al Territori del 

Districte de les Corts) 

 

Assistència de consellers i conselleres: 

 

 Josep M Gebelli, ERC 

 Elisabet Bercial, ERC 

 Irene Morales, consellera tècnica 

 

 

El regidor Joan Ramon Riera obre el consell disculpant-se, ja que haurà de marxar 

abans que acabi la sessió. Tot seguit, felicita Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana 

pel dispositiu de la festa major, subratlla la felicitació que va rebre de la Guàrdia 

Urbana i comenta que, segons les dades de l’Enquesta de Victimització, la 

seguretat és molt elevada al Districte. 
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

S’aprova l’acta de la sessió anterior sense cap esmena. 

 

 

2. INFORME COSSOS DE SEGURETAT 

 

El senyor Ramon León comparteix que les dades del Districte són molt positives, 

malgrat fets puntuals. En comparació amb l’any anterior, els fets que s’han produït o 

investigat han augmentat un 0,29%, les detencions han baixat bastant i les 

investigacions es van reduir un 3%. 

 

Els delictes contra les persones han augmentat un 7,5%, el nombre de delictes 

contra el patrimoni baixa un 8%, els delictes contra l’ordre públic minven un 22% i 

els delictes contra la salut pública es redueixen un 7%. També baixa el nombre de 

detencions. Gairebé la meitat de fets patits al districte són furts i augmenten les 

estafes a través d’internet. Els robatoris a l’interior de vehicles van tenir un repunt, 

però tornen a baixar. Pel que fa als robatoris amb força, a l’interior de domicili 

augmenten un 3,4%, a empreses disminueixen un 50% i a establiments comercials 

es redueixen gairebé un 50%. Quant als robatoris amb violència, gairebé no n’hi ha 

a l’interior de domicili, a establiments comercials han minvat gairebé un 30%, els 

robatoris amb violència i intimidació es redueixen un 20%, les estrebades a la via 

pública disminueixen un 33,5% i a l’espai públic baixen un 14%. Tenint present 

l’augment de l’activitat al carrer, les dades són molt favorables. 

 

El senyor Robert Pujol explica que les infraccions administratives van pujar entre 

l’abril i el maig, coincidint amb el confinament. En comparació amb el 2020, els 

accidents s’han incrementat un 8,78% i els ferits un 2,4%. No hi ha hagut morts en 

aquest període. Entre els delictes de seguretat viària, destaquen les alcoholèmies i 

les relacionades amb retirades del permís de conduir. Hi ha menys denúncies 

d’estacionament, però augmenten un 24,7% les denúncies dinàmiques. S’han fet un 

47% més de proves d’alcoholèmia i s’han obtingut 45% més de positives. Augmenta 

un 63% la seguretat ciutadana i baixen un 34,3% les emergències. Els incidents 

gestionats han pujat un 19,5%. Les infraccions de les ordenances municipals 

s’incrementen un 29,5%. Baixen el consum de begudes alcohòliques i la venda 

ambulant. El nombre d’operacions conjuntes és similar al dels darrers quatre anys i 

disminueixen els contactes amb la comunitat.  

 

3. ENQUESTA DE VICTIMITZACIÓ 2021 - LES CORTS 

 

La senyora Àngels Vila indica que l'Enquesta de Victimització pregunta a la gent si 

ha estat víctima d’un delicte. Permet tenir més informació, ja que molta gent no 

denuncia els fets. Al conjunt de Barcelona hi ha més persones que han estat 

víctimes d’un delicte que a les Corts. Baixen els robatoris a domicilis, però pugen 

els intents de robatori. Augmenten els delictes a casa pel confinament. A les Corts, 

la mitjana de gent que coneix a l’agressor és superior a la mitjana i en un 4,1% dels 

casos és la parella o exparella, mentre que l’any anterior era un 0%. Hi pot haver 

més casos de violència domèstica, però també n’afloren més. A les Corts hi ha un 
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índex de denúncies més alt que la mitjana de Barcelona. La valoració de la 

seguretat al barri és la més elevada de la Ciutat. Els veïns consideren que ha 

empitjorat la seguretat al barri perquè consideren que hi ha un increment de la 

delinqüència, per un empitjorament de les condicions de vida, o per una menor 

presència de cossos de seguretat. La valoració de la Guàrdia Urbana coincideix 

amb la mitjana de Barcelona, amb un 6,6, i els Mossos d’Esquadra obtenen un 7,1. 

Amb relació als conflictes de convivència, es disparen els relacionats amb el soroll 

després del confinament. 

 

4. MESURA DE GOVERN ADDICCIONS I GUIA DE DISPENSACIÓ RESPONSABLE 

DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES 

 

El senyor Josep Maria Comorera explica que la guia es va fer a finals del 2019 i 

està orientada als dispensadors de begudes alcohòliques. La pandèmia va frenar la 

difusió d’aquesta guia. Inclou informació sobre els riscos i els efectes de l’alcohol. 

Ja s’havien fet formacions en l’àmbit de la festa major, de manera que tinguessin 

aquesta informació. La guia s’ha compartit amb el Districte de Sarrià-Sant Gervasi, 

ja que té una mesura de govern de prevenció de les addiccions. S’han fet visites a 

100 bars i comerços on s’ha distribuït aquesta guia, ja que és important que 

coneguin la llei. L’apartat de recomanacions pràctiques informa sobre els menors 

d’edat, persones en estat d’embriaguesa i què fer si una persona està intoxicada. 

La guia conté un desplegable amb punts bàsics de la feina a la barra que es pot 

posar als locals. També apareixen telèfons de contacte als quals adreçar-se en cas 

de persones afectades per un consum excessiu d’alcohol, drogues, etc. La guia es 

pot trobar al web del Districte, en PDF i en paper. 

 

El 2013 es va dur a terme una mesura de govern per la prevenció del consum 

d’alcohol i altres substàncies addictives entre els adolescents, que va tenir 

continuïtat. El 2019 s’aprova una mesura de govern de mesures preventives de les 

addiccions en adolescents i joves 2020-2023, que incorpora les noves addiccions a 

la mesura de govern anterior. 

 

La metodologia de treball va comptar amb una fase de diagnòstic per establir la 

situació de les addiccions entre joves i adolescents. Les reunions van ser amb 

l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Centre d’Higiene Mental de les Corts, 

Serveis Socials, el Centre de Recursos Pedagògics, equipaments juvenils, Guàrdia 

Urbana i Mossos d’esquadra. El diagnòstic es va presentar al Plenari del Districte. 

S’ha establert una priorització d’activitats per portar a terme que s’estan 

desenvolupant conjuntament amb els agents i entitats. Es van posar dues carpes a 

la festa major dirigides a joves i adolescents. Ara mateix l’objectiu és la prevenció 

de conductes addictives entre joves i adolescents. 

 

5. PRECS I PREGUNTES 

 

- La senyora Ana Ramon afirma que es fan servir gots i ampolles de vidre al carrer, i 

demana controlar la venda de begudes als supermercats. Hi ha un problema amb el 

trànsit els dies de partit. A Felipe de Paz la gent gran té por de sortir al carrer. 

- El sotsinspector recull les inquietuds de la senyora Ramon i es tindran presents. 
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- Una veïna explica que els maltractaments a la gent gran sovint no es denuncien. La 

situació els dies de partit fa esgarrifar i algun dia podria haver-hi ferits greus. 

 

 

 

No havent-hi més paraules demanades, es clou el Consell Sectorial i s’agraeix la 

participació de tothom. 


