
Consell de participació, acció comunitària i convivència Districte 
de Nou Barris 

Acta-Resum de la sessió del 14 de gener de 2019 

 

DATA: 14 de gener de 2019 

HORA: 19,30 h hores 

ASSISTENTS:  

Sra. Aurora Alvarez , de l'AVV Verdun. 

Sra. Noemí Martín , consellera C's. 

Sr. Javier Barreña,  conseller  PPC. 

Sr. Francisco López  Ribera, conseller PPC. 

Sr. Gabriel Garcia Duarte,  conseller PSC. 

Sr. Antoni Tallada, conseller de Barcelona en Comú. 

Sr. Joaquim Sangrà, conseller d' ERC. 

Sr. Jordi Ventura, sotsinspector cap de la ABP Nou Barris del CME. 

Sr. Josep Royuela, Intendent de la  GUB Nou Barris. 

Sra. Eva Luengo, tècnic de participació del districte. 

Sr. Carlos Izquierdo, conseller tècnic districte i president d'aquest consell sectorial. 

Sr. Guillem Encabo, tècnic de prevenció del districte en funcions de secretari del 
Consell. 

ORDRE DEL DIA: 

1) Informació en temes de seguretat  i convivència  del Districte de Nou Barris. 

2) Torn d'intervencions. 

 

 

 



1) En la presentació, el conseller tècnic, Sr. Carlos Izquierdo, president d'aquest 
consell,  destaca la diferència entre les dades objectives sobre seguretat , que es 
veuran tot seguit,  i la percepció d'inseguretat d'alguns ciutadans, que va més enllà de 
les dades. Per això, defensa que  cal fer una tasca d'explicació i transparència de  
l'actuació dels professionals d'aquest àmbit que  permeti lluitar contra  la percepció 
d'inseguretat, quan és desmesurada, i contra alguns  estereotips injustificables però 
molt presents a Nou barris, com la vinculació inadequada de delinqüència i emigració. 

CME i GUB exposen les dades més significatives de la seva intervenció en l'àmbit de la 
seguretat i la convivència (veure documents adjunts) 

2)  El Sr. López s'interessa per l'increment d'infraccions de trànsit al gener , febrer i 
març.  

El Sr. Royuela explica que aquesta estacionalitat correspon, probablement, a que és 
l'època de l'any en que hi ha més possibilitat d'organitzar campanyes específiques per 
millorar la seguretat viària; també apunta com objectiu de futur que la comunicació de 
la infracció sigui el més immediata possible  perquè es generi una major eficàcia 
pedagògica  en la correcció de l´infractor. 

El Sr. Garcia Duarte agraeix a la taula la realització  d'aquest consell, que correspon a 
una iniciativa i proposta del PSC, recull la idea de millorar les campanyes i la seva 
eficàcia però considera la dificultat de fer-ho. 

 El Sr. Royuela confirma que algunes campanyes necessiten un dispositiu ampli de 
professionals  i que això és més difícil  de fer quan, per exemple, a causa de l'alerta 4 
per terrorisme, qualsevol actuació policial requereix un nombre més significatiu 
d'agents.  

El Sr. Ventura coincideix en aquest punt i  assenyala l'excepcionalitat d'exigència 
d'aquest darrer any  i com, malgrat això, a l'ABP de Nou Barris, és on s'han incrementat 
menys els indicadors de criminalitat , comparant amb la resta de la  ciutat. Destaca 
també  la prioritat d'intervenció que es manté en l'àmbit de la violència de gènere i 
violència domèstica; l'ABP de Nou Barris sempre ha estat  de les tres o quatre 
comissaries que tenen més fets relacionats  amb aquesta temàtica  i el fet que sigui on 
ha pujat menys de la ciutat, també en aquest àmbit, indica també  molt esforç, molta 
dedicació de temps i efectius, especialment per  la GAV. 

El Sr. García Duarte assenyala que probablement alguns veïns de Nou Barris pateixen 
furts o altres delictes d'aquesta mena quan es desplacen per feina u oci al centre de la 
ciutat.  

El Sr. Ventura considera que, certament,  arran dels  desplaçaments per oci o feina,    
alguns dels veïns dels districtes més allunyats del centre de la ciutat podrien ser 



víctimes d'alguns  fets delictius  que s'han incrementat en el centre de la ciutat però 
també vol destacar que , en algunes ocasions, els efectius  de Nou Barris  ajuden a 
dispositius de ciutat per ajudar a minvar aquests fets.  Tanmateix  destaca l'eficàcia 
d'algunes operacions singulars realitzades contra els robatoris a domicili o contra el 
delictes de salut pública en algunes zones del districte. 

El Sr. Royuela explica l'esforç de la GUB del districte en la regulació dels tres  mercats 
setmanals existents, tant  en la comprovació sistemàtica que els paradistes   venguin 
només els articles  autoritzats com en el control de la grandària de les parades o  en la 
tasca centrada en impedir la venda a persones sense la llicència corresponent. Es 
treballa també en el control de l'impacte en el trànsit i en els aparcaments que 
generen. Coincideix amb una observació dels assistents en la  necessitat de millorar el 
control dels consum d'alcohol en la via pública que comporta sovint conductes 
agressives, com ha estat el cas d'algunes persones sense llar al voltant del CPA ubicat 
al costat de la seu del Districte. 

La Sra. Martín pregunta si encara és operatiu el 092 o cal trucar sempre al 112, quan hi 
ha una situació on cal una intervenció urgent de la GUB.  

El Sr. Royuela informa que si és una situació urgent el més indicat és trucar al 112 però 
que el 092 encara està operatiu. 

La Sra. Alvarez  s'interessa per la tasca preventiva que fa la GUB. També pregunta 
sobre si hi han dades de l'eficàcia de les zones 30, sobre com entren les demandes a la 
policia de barri, sobre  la manca de participació dels CME en algunes taules de 
prevenció d'alguns barris, que no sap si s'ha d'atribuir a la manca d'efectius o a alguna 
altra causa i sobre com funciona la necessària col·laboració entre CME i GUB. 

El Sr. Royuela explica algunes actuacions preventives que es realitzen ( amb gent gran, 
amb nens...) i considera que fora important poder-les incrementar però també apunta 
que només es podrà fer  quan hi hagi més efectius. Explica que el 66%  de les 
actuacions de la policia de barri es fan en resposta a IRIS dels ciutadans i que  la resta 
són  resposta a la detecció directa del policia de barri o al que extreuen de   la seva 
tasca quotidiana de referent de la GUB de les entitats del territori. La majoria de les 
demandes són per problemes de convivència (sorolls, tinença d'animals de 
companyia...) Encara no hi ha dades concretes de l'eficàcia de les zones 30  però 
considera que, pel que s'observa,  són una eina cabdal de pacificació del trànsit i de la 
seguretat dels vianants, tot i que s'han incrementat alguns accidents greus , fins i tot 
en passos de zebra, tant per l'hàbit generalitzat d'alguns vianants d'estar més 
pendents del mòbil que de per on passen com  per l'ansietat d'alguns conductors a 
l'hora de cedir el pas corresponent als vianants.  

El Sr. Ventura referma el compromís dels CME d'assistir a les taules de prevenció dels 
barris i a totes les taules que  considerem, entre tots, que han d'anar ,  recorda l'aposta 



dels CME per la proximitat i explica que, si s'ha faltat a alguna taula ocasionalment  ha 
estat  per una coincidència d'agendes excepcional i ressalta que, sempre, en aquests 
casos, funciona l' estreta col·laboració i coordinació que es manté amb la GUB de barri, 
tant  per recollir les demandes i les aportacions dels participants com per coordinar les 
actuacions necessàries. 

El Sr. Encabo ressalta la col·laboració entre CME, GUB i  també amb altres serveis de 
districte i de ciutat, com el SGC o l'OAR. Per exemple,  en l'abordatge del conflicte per  
l'obertura de l'oratori del c/ Japó, es va generar un model de coordinació excepcional 
que va significar , fins i tot, una  coordinació tècnica setmanal durant molts mesos i 
múltiple actuacions conjuntes dels serveis. 

El Sr. Antoni Tallada s'interessa per la valoració de la taula sobre les causes de 
l'increment de la inseguretat a Barcelona. També pregunta sobre l'increment dels 
delictes d'odi i discriminació. Trasllada a la taula les queixes d'alguns  veïns sobre la 
falta d'efectius de la GUB a la nit i els caps de setmana. 

El Sr. Ventura explica que , sense dades objectives existents encara, és aventurat parlar 
de causes. Tanmateix considera que és probable que  la situació político-social del 
darrer any hagi afavorit un cert increment de les demandes d'odi. També informa que 
li consta que s'està estudiant si l'increment d'alguns delictes, com els robatoris a 
domicili i els furts, que generen molta sensació d'inseguretat entre els ciutadans,  està 
directament vinculat  a una mena "d'efecte crida" que ha portat algunes bandes de 
delinqüents de l'Europa de l'est a desplaçar-se  a casa nostra. Tanmateix, torna a 
insistir que encara no es tenen dades objectives per ratificar o negar aquest supòsits. 

El Sr. López es pronuncia a favor d'incrementar substancialment els efectius dels CME i 
de la GUB per garantir la seguretat. Manifesta també que li sobta que l'Ajuntament  es 
personés com acusació particular en el conflicte per l'obertura de l'oratori musulmà 
del carrer Japó i no en altres causes on els veïns han patit delictes i pregunta si es 
sancionarà als ciclistes que van per la vorera  i quina és la situació actual de la 
investigació sobre els fets del c/Bisbe Urrutia. 

El Sr. Carlos Izquierdo explica que l'Ajuntament es persona com acusació particular  
només en aquells casos excepcionals on  els delictes  vulneren un dret civil fonamental  
d'uns ciutadans de la ciutat i , per tant, posen en perill i afecten directament a la 
convivència general. No ho fa  en delictes patits per ciutadans a títol individual perquè 
ja queda garantit  el suport pel funcionament ordinari del sistema. 

El Sr. Royuela garanteix que s'aplicaran les mesures oportunes perquè els ciclistes i 
altres usuaris de vehicles que no poden anar per la vorera acceptin la restricció. 



El Sr. Ventura informa  que el fets del carrer Bisbe Urrutia encara estan sent investigats  
i que l'actuació es centra en la detenció dels culpables i en la minimització de possibles 
represàlies i conflictes posteriors.  

Barcelona 14 de gener de 2019 


