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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 

 

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

2. Informe Cossos de Seguretat 

3. Ordenació dels serveis d’emergències: Integració al telèfon 112 

4. La Guàrdia Urbana vers les violències masclistes 5 

5. Reforç torn de Nit de la Guàrdia Urbana 

6. Precs i preguntes 

 

ACTA 

 

Data: 23 de febrer del 2021 

Lloc: Saló del Consell del districte de les Corts 

 

Joan Ramon Riera (Regidor del districte de les Corts) 

Albert Batlle (Cinquè tinent d’alcalde) 

Ramon León (Cap de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra les Corts) 

Jordi Verdaguer (Intendent de la Guàrdia Urbana) 

Víctor Nieto (Secretari del Consell) 

 

Assisteixen els consellers i conselleres següents a través de la plataforma 

decidim.barcelona: 

 

Sergi Mariné Santos, JxCAT 

 Javier Edrosa Pérez, Cs 

 Sonia Reina Sánchez, Cs 

 Ivan Condés Sangenís, JxCAT  

 Josep M Gebelli Isart, ERC 

 

Presencialment assisteixen els següents consellers: 

 

Manuel Becerra, PSC 

Jordi Guillen, BComú 

 

 

 

El regidor Joan Ramon Riera obre el Consell informant que es faran primer els 

informes i després un torn obert de paraula on s’intervindrà per ordre de petició. 

mailto:00direccioSP_TRlescorts@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca
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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 sotsinspector dels Mossos d’Esquadra comença amb una comparativa entre els 

fets ocorreguts l’any 2019 i el 2020. Quant a fets coneguts, el 2019 hi va haver 

8.723 delictes al Districte, i 6.038 el 2020. La reducció en la mobilitat i els 

confinaments durant la pandèmia han afavorit aquests resultats. L’any 2019 hi va 

haver 980 persones detingudes, mentre que el 2020 van ser 759. 

 

Els mesos de gener i febrer del 2020 hi va haver un petit increment, mentre que a 

partir del març, i coincidint amb l’inici de la pandèmia, comparat amb l’any anterior 

va disminuir cada mes. 

 

Els delictes contra les persones baixen un 10%, contra el patrimoni baixen un 32%, 

respecte a la seguretat viària hi ha una reducció del 14,5%, contra l’ordre públic una 

reducció del 25%, i contra la salut pública es redueixen un 20%. En aquestes dades 

també ha influït molt la pandèmia. 

 

Pel que fa a delictes concrets, s’han produït 172 robatoris amb força a l’interior de 

domicili, 457 robatoris a l’interior de vehicle, 74 estrebades, 248 robatoris amb 

violència i intimidació a l’espai públic, i 2.489 furts. La pandèmia ha afavorit que hi 

hagi una reducció en tots els casos. 

 

A continuació, l’intendent de la Guàrdia Urbana, Jordi Verdaguer, comenta que la 

Covid ha condicionat molt la feina. Hi ha hagut una davallada de casos de 

delinqüència i de trànsit, però han augmentat en temes de convivència. 

 

Les infraccions administratives han augmentat entre el 2019 i el 2020, especialment 

entre març i juny, durant el confinament, a causa de les mascaretes, sorolls, locals 

que no podien estar oberts, etc. 

 

El trànsit ha baixat molt, i per tant hi ha menys accidents, menys ferits, i cap mort. 

 

Pel que fa als delictes contra la seguretat viària, disminueixen lleugerament. Un 

33% correspon a conduir sota els efectes de l’alcohol, que baixen de manera molt 

lenta però continuada. Un 30% per conduir sense haver obtingut mai el permís o 

llicència, gairebé tots tenint un permís de conduir d’un altre país que aquí no és 

vàlid. També disminueixen les denúncies de trànsit per semàfors, passos de 

vianants, girs, estacionaments, etc. 

 

S’han pres mesures més sensibles als controls d'alcoholèmia per la pandèmia. Tot i 

fer-ne menys, la ràtio de positius ha augmentat. 
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Les infraccions de les ordenances municipals pugen un 46,9%. La venda ambulant 

pràcticament no existeix al Districte, només apareix algun llauner o venedor de 

samarretes els dies que juga el Barça. S’ha treballat molt en el consum de begudes 

alcohòliques, i per això hi ha una pujada del 326,8%, igual que les necessitats 

fisiològiques derivades de la beguda. 

 

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra estan sempre en contacte i fan 

operacions conjuntes. S’ha fet un esforç perquè el nivell d’operacions conjuntes no 

baixés durant el 2020. 

 

Arran de la pandèmia s’ha apostat per potenciar els contactes telemàtics amb 

associacions de veïns i el teixit social, ja que era un moment molt sensible. Això ha 

fet que els contactes amb la comunitat augmentin un 19,4%. Això ha aportat 

informació molt valuosa que ha permès arribar a llocs que patrullant s’escaparien. 

 

El senyor Albert Batlle explica que la seguretat a la ciutat de Barcelona ha millorat 

molt. També assenyala la situació excepcional de l’últim any amb confinament i  

reducció de la mobilitat. Tanmateix, el canvi de tendència havia començat abans de 

la pandèmia. L’any 2018 i part del 2019 van ser molt complicats. Hi havia una 

situació d’alarma ciutadana, en part lligada a la percepció i en part objectivable. Hi 

va haver un punt d’inflexió el segon semestre del 2019. El Baròmetre municipal 

mostra una caiguda de 17 punts en la percepció d’inseguretat. La principal raó és 

l’augment d’efectius policials a Barcelona. També hi contribueix un major 

coneixement de la realitat delictiva a la Ciutat. La pandèmia ha provocat un canvi en 

els elements de victimització. Es passa d’una ciutat amb població estrangera, que 

moltes vegades era víctima d’aquests delictes, a una situació on aquests delictes 

els pateixen més els ciutadans de Barcelona. La baixada de l’activitat al centre ha 

provocat un cert desplaçament cap a altres barris. Es redimensionaran els efectius i 

es trobaran elements de correcció, a la vegada que han d’augmentar les relacions 

amb la comunitat. 

 

També preocupen els problemes de convivència. Als Consells de Seguretat, sovint 

els ciutadans parlen de molèsties, baralles, i altres problemes de civisme. Això 

obliga a incrementar la relació de proximitat entre la comunitat i la policia. Reitera la 

disponibilitat de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana per conèixer de primera mà 

les inquietuds per fer la disposició d’efectius que permeti corregir-ho. 

 

La pandèmia, a més d’un problema sanitari, és un problema social i econòmic. Cal 

donar suport al teixit social i econòmic de la Ciutat. El seu suport ha de ser també 

pel petit comerç. El dia anterior van tenir una reunió amb els principals eixos 

comercials arran dels actes vandàlics dels últims dies. S’han donat instruccions a la 

prefectura de la Guàrdia Urbana perquè els comandaments es posin en contacte 

amb els eixos comercials per veure com ho poden acompanyar. 

 

3. ORDENACIÓ DE SERVEIS D’EMERGÈNCIES: INTEGRACIÓ AL TELÈFON 112 
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L’Ajuntament de Barcelona és el primer que unifica els telèfons d’emergències. A 

Barcelona funcionava el 080, el 092, i el 112. A partir de finals de gener, tot es 

canalitza a través del 112. S’està fent un programa de difusió per fer-ho saber. Això 

es fa en compliment d’una normativa comunitària i les seves transposicions a la 

legislació espanyola i catalana. 

 

4. LA GUÀRDIA URBANA VERS LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 

 

La lluita contra les violències masclistes té elements de seguretat estructurals i 

conjunturals. Hi ha un compromís de reforçar les estratègies de prevenció, 

seguretat, i perspectiva de gènere. L’any 2020, fins al 30 de setembre, la Guàrdia 

Urbana va intervenir en més de 2.500 requeriments per violència masclista. A 

aquesta xifra se li ha d’afegir la dels Mossos d’Esquadra. La Guàrdia Urbana ha fet 

un esforç per incrementar la presència de dones. El cos de Mossos d’Esquadra té el 

percentatge més alt de dones de totes les policies. 

 

Es treballa en tres objectius: prevenció i detecció de violència sexual i tràfic de 

persones amb finalitat d’explotació sexual, incrementar l’eficàcia en l’atenció a les 

víctimes que ajudin a accedir als diferents serveis d’atenció municipals, i millorar la 

coordinació entre els serveis municipals i amb el cos de Mossos d’Esquadra. Estan 

fent una prova pilot al districte de Sant Martí, i l’any vinent s’hauria d’implementar al 

conjunt del territori. Hi ha programes específics per membres de la Guàrdia Urbana 

que seran formats a l'Institut de Seguretat Pública. 

 

5. REFORÇ TORN DE NIT DE LA GUÀRDIA URBANA 

 

A l’acord de Govern es va establir que entre l’any 2019 i el 2023 es convocarien 

1.000 noves places d’agents de la Guàrdia Urbana. Hi ha un dèficit als serveis 

nocturns, en els quals s’augmentarà el nombre d’agents, alhora que es fa una nova 

distribució territorial. Fins ara, el districte de les Corts compartia unitat nocturna amb 

Sants-Montjuïc i Sarrià-Sant Gervasi, i ara compartirà espai únicament amb la unitat 

nocturna de Sants-Montjuïc. Això permetrà una major eficàcia en la resposta i en la 

presència d’uniformats.  

 

6. PRECS I PREGUNTES 

 

- La senyora Felisa demana una valoració de si el nombre de Mossos era suficient i, 

a banda de la convocatòria de places, amb quins mitjans materials compten i quins 

necessitarien en el futur. També comenta que el pobre que hi havia a Santa Tecla 

va marxar i prop del tanatori hi ha cites nocturnes. 

- El sotsinspector no pot donar una resposta, ja que les polítiques i les estratègies de 

seguretat no corresponen als comandaments del Districte. 

- L’intendent explica que no tenien coneixement de les cites al tanatori, s’ho miraran i 

actuaran en conseqüència. 

- El tècnic de Prevenció del Districte afegeix que el cas de l’indigent de Santa Tecla 

ja està en seguiment per Serveis Socials. 
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- La senyora Ana Ramon pregunta què es pot fer amb els ocupes de Benavent 14. 

- El sotsinspector manifesta que està en mans del jutjat i s’ha reactivat. Creu que ben 

aviat hi pot haver una ordre del jutjat. Demana que se’ls avisi si hi ha més conflictes. 

- L’intendent explica que la Policia de Barri i ell mateix estan a sobre d’aquest cas. 

- El tècnic de Prevenció comenta que, en paral·lel als cossos de policia, Serveis 

Socials està actuant. 

 

- El senyor Lluís comenta que patinets i bicicletes no respecten la nova ordenança, ja 

que no utilitzen el carril bici i van per la vorera. 

- El senyor Albert Batlle respon que hi ha un increment de presència de la Guàrdia 

Urbana. Les primeres setmanes s’estan fent advertiments, però hi haurà sancions. 

Barcelona té una gran densitat de població que fa més difícil l'ús compartit de 

l’espai públic. És necessari més civisme i un increment en l’activitat sancionadora. 

 

- El senyor Joan Hernández confirma l’ús de bicicletes i patinets per les voreres, així 

com de motos. Va enviar denúncies als Mossos per estafes per internet a gent gran 

i no ha rebut resposta. Pregunta què s’està fent amb els semàfors on els cotxes van 

a gran velocitat al carrer Mejía Lequerica i a travessera de les Corts. 

- El sotsinspector informa que el cos de Mossos d’Esquadra té un projecte per fer 

arribar informació per evitar les estafes. Només s’ha de fer cas dels canals oficials. 

- L’intendent informa que comprovaran els semàfors i prendran les mesures adients. 

 

- La senyora Sonia Reina vol saber quantes de les 1.000 places de Guàrdia Urbana 

són noves i quantes cobreixen baixes i jubilacions. També vol saber quants agents 

s’han destinat a les Corts. Vol saber quan hi haurà el canvi de la unitat nocturna i de 

quants agents i unitats es compon. 

- El senyor Albert Batlle explica que l’increment de 1.000 agents inclou els Mossos 

d’Esquadra i la Guàrdia Urbana. Al final del mandat la Guàrdia Urbana tindrà 3.500 

agents, amb un increment net d’uns 700. També explica que la unitat nocturna ja 

funciona amb la nova distribució territorial. 

 

- La senyora Felisa pregunta per l’impacte en la seguretat d’una bona planificació 

urbana i d’infraestructures. Posa com a exemple el carril bici del passeig de la Zona 

Franca. Demana que arrangin el pas de vianants davant de l’Institut les Corts. 

 

- El senyor Jordi Lobo comenta que han trobat senglars a la porta de l’escola del 

carrer de Panamà. Pregunta quins riscos comporten i si es preveu alguna actuació. 

- El senyor Albert Batlle explica que les invasions de fauna a la calçada poden ser un 

perill per la seguretat viària. Estan en contacte amb les àrees relacionades amb la 

fauna. La població hauria de treure les escombraries quan toca perquè els senglars 

busquen el menjar. Els senglars tenen molt difícil travessar les rondes, però s’han 

reproduït a l’entorn metropolità, especialment a Collserola. Pel que fa a la seguretat 

de les persones, si no se’ls molesta, no són un perill. 
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No havent-hi més paraules demanades, es clou el Consell Sectorial i s’agraeix la 

participació de tothom. 


