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ACTA DEL CONSELL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 

Data: dijous 12 de setembre 

Hora: 19h  

Lloc: Saló del Consell 

 

A Barcelona, el 12 de setembre de 2019, es reuneix a la sala del consell del Districte de 

les Corts el Consell de Seguretat i Prevenció, sota la presidència del tinent d’alcalde de 

Seguretat Albert Batlle i el Regidor del Districte Xavier Marcé, amb l’assistència de la 

gerent del Districte Sara Jaurrieta, el Director de Serveis a les Persones i el Territori 

Xavier Cubells, els representants de CME i GUB amb Ramon Leon, Sotsinspector Cap 

Seguretat Ciutadana, Jordi Verdaguer, Intendent de Guàrdia Urbana i Laia Creus, 

secretària del consell que certifica l’assistència al Consell de Seguretat de 40 persones 

incloent tant representants dels grups municipals (PP, C’s, BCN Comú, ERC) i veïns i 

veïnes del Districte de les Corts. 

 

A l’hora assenyalada en la convocatòria, remesa en temps i forma a totes les 

poersones membres del citat òrgan i comunicada al públic en general a través dels 

mitjans habituals, el president obre la sessió donant la benvinguda als/les assistents i 

exposa la voluntat de poder encarar els problemes de seguretat que té la ciutat i 

millorar la percepció de la ciutadania. 

 

En aquesta sessió CME i GUB ofereixen una presentació de les dades de seguretat de la 

ciutat en general i del Districte en particular on es pot veure que els furts han 

augmentat i són la problemàtica més recurrent a tota la ciutat. Alhora s’informa de la 

propera incorporació de nous efectius de GUB i CME a la ciutat, detallant la previsió de 

convocatòria d’oferta pública de fins a 1000 places al cos de la GUB (que després de les 

recents jubilacions acabaran essent un augment de fins a 700 agents en els propers 

anys). 

 

Seguidament es passa la paraula al públic assistent: 

 

• Un ciutadà comenta del robatori d’una moto i el robatori a farmàcies al 

Districte. Se li respon que el robatori a farmàcies ha estat resolt i s’ha pogut 

detenir la persona que havia atracat 12 farmàcies en molt poc temps. 



 
 

 

 

 

• Una ciutadana comenta de quatre robatoris comesos als carrers Benavent i 

Regent Mendieta, en un establiment, en dues vivendes i en una obra. Alhora 

comenta les incomoditats que suposen els partits del Barça i demana el tall de 

Travessera des de Carles III fins a Riera Blanca els dies de partit deixant només 

pas exclusiu a veïns, serveis i autobusos. Alhora reclama que el recorregut de la 

línia H8 torni on era i la treguin de Travessera de Les Corts. 

 

• Un altre ciutadà comenta l’ús indiscriminat de patinets i altres vehicles elèctrics 

per tot arreu i la necessitat de que s’obligui a l’ús de casc, matrícula, 

assegurança i prohibició de circulació en voreres.  

 

• La directora del Parc Científic comenta l’augment de problemes tots els estius a 

la zona del Parc Científic, un espai que està obert 24h i 365 dies l’any. Que 

s’han produït robatoris en cotxes, de bicicletes i que ha augmentat la 

inseguretat. Alhora comenta que la prostitució al voltant del Parc Científic 

provoca escenes desagradables, brutícia i tràfic d’estupefaents.  

 

• Un dels gestors de la Discoteca Up&Down, responsable de seguretat de les 

sessions Legend, dirigides a un públic menor d’edat, comenta que hi ha un grup 

de menors que roben als usuaris de la discoteca en els entorns d’aquest lloc 

d’oci. En aquest cas s’emplaça a una reunió futura alb l’equip de govern del 

Districte i els tècnics corresponents. 

 

• Un altre ciutadà comenta una incidència de mobilitat i esmenta que la Policia 

de Barri funciona. Amb tot, es continuen patint robatoris a les cases i als cotxes. 

I demana que s’eviti l’emissió falsa de notícies que transmeten inseguretat a la 

ciutadania.  

 

• Una altra ciutadana comenta de la presència de persones ocupant diversos 

immobles. Comenta que, en el cas de ser una ocupació consolidada no s’hi pot 

fer res ique els veïns hi ha de conviure. I es queixa de la falta de presència 

policial. 

 

• Un altre ciutadà comenta haver estat víctima d’un robatori i que la gestió de la 

denúncia a la comissaria del CME és molt lenta. 

 



 
 

 

 

• Un altre ciutadà comenta del robatori de totes les joies a una persona gran al 

mig del carrer a la zona universitària. També comenta la sensació d’inseguretat 

que tenen els estrangers que aparquen a la zona universitària (suposadament 

per visitar els equipaments del FCB) que sovint es troben els cotxes oberts i que 

els hi ha robat les pertinences que hi tenien. Considera que no s’està donant 

resposta correcta a aquestes persones a nivell de ciutat perquè no saben com 

gestionar les denúncies ni a on dirigir-se. Se li respon que existeixen oficines 

d’informació al turista i que és on s’han de dirigir. 

 

• Una altra ciutadana torna a comentar el perill que suposen els artefactes 

elèctrics de mobilitat personal i vol saber quines mesures es prendran al 

respecte. Se li respon que s’està intentant legislar al respecte.  

 

• Una ciutadana comenta de l’ocupació d’un local a Benavent 14 on hi ha molt 

moviment de gent. Demana com està el cas i se li respon que està en mans dels 

tribunals.  

 

• En relació amb aquesta intervenció un altre ciutadà comenta que hi ha molts 

problemes amb els pisos propietat dels bancs.  

 

• Un altre ciutadà comenta que a la zona de Pedralbes els robatoris a pisos 

s’estan sofisticant molt. Sembla que els lladres passen durant el dia marcant 

pisos i que disposen d’inhibidors d’alarmes. CME respon que en són conscients, 

que hi estan treballant però que es difícil perquè són dispositius sofisticats. 

Comenten que són màfies organitzades que quan es repatrien els culpables 

envien gent nova. En aquest sentit demanen la col·laboració de les Associacions 

de Veïns i el veïnat per identificar i controlar els possibles marcadors que els 

lladres posen a les portes... 

 

• El darrer a intervenir Josep Bou, regidor del PP a l’Ajuntament, que va 

comentar que GUB i CME necessiten més recolzament, que Barcelona no és 

una ciutat de conflicte i demana que sigui possible que es puguin tenir mitjans 

materials i humans (coma les Olimpíades). 

 

 

Finalment el tinent d’alcalde Albert Batlle va tancar la sessió del Consell de Seguretat a 

les 20.50h. 

 


