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CONSELL DE SEGURETAT SANT ANDREU 

 

 

3 d’octubre de 2019 a les 18:00 h a la Sala Andreu Cortines, seu del districte. 

 

 

Membres assistents: Albert Batlle - Cinquè Tinent d’Alcalde i Regidor de Seguretat i 

Prevenció, Lucia Martin - Regidora del Districte de Sant Andreu i d’Habitatge i Rehabilitació, 

Maria Gas de Cid - Gerent del Districte, Gerard Sentís - Conseller Tècnic del Districte, 

Miguel Angel Arcos - Intendent GUB UTO9, Enric Cervelló- Inspector de Mossos d’Esquadra 

Districte de Sant Andreu, Olga Domènech- CME Proximitat, Marcos Rodríguez Hernández – 

Conseller de C’s,  Anna Satorra – Consellera del PDECAT, Dani Gómez – Conseller d’ERC, 

Ivan Marzá Viola – Conseller de Seguretat i Prevenció, Carme Coll – Consellera Barcelona 

en Comú, Anna Garcia – Consellera de BxCanvi, Sagrera Activa Associació de Comerciants, 

Eix Comercial Sant Andreu, Coordinadora d’Entitats de Trinitat Vella, Unió de Botiguers de 

Congrés Indians, AVV Sant Andreu Sud, AVV Sant Andreu Nord Tramuntana, AVV Congrés-

Indians, AVV Meridiana Cero, Associació Plataforma Veïnal Sant Andreu, Associació de 

Comerciants 11 de Setembre, Lucas M. Martínez  – Director de Serveis a les Persones i al 

Territori, Vanessa Sarkis – Direcció de Serveis a les Persones i al Territori i Lucas Vidal-

Folch – Direcció de Serveis a les Persones i al Territori. 

 

 

Punts de l’ordre del dia: 

1. Intervenció de Lucia Martin, Regidora del Districte i Albert Batlle, cinquè 

Tinent d’Alcalde i Regidor de Seguretat i Prevenció 

2. Dades de Seguretat del CME – Dades Delinqüencials 

3. Dades d’Accidentalitat Viària GUB 

4. Precs i Preguntes 

 

 

1. La Regidora del Districte dona la benvinguda i introdueix al cinquè Tinent 

d’Alcalde i Regidor de Seguretat i Prevenció. 

El regidor exposa els motius de la seva roda de visita als districtes; es vol valorar les 

preocupacions sobre civisme i seguretat que són percebudes com una de les principals 

preocupacions de la ciutadania. A continuació desenvolupa quatre plantejaments: 

Primerament, la diferència la percepció d’inseguretat i les dades objectives. Hi ha hagut 

un increment dels fets delictius de baixa intensitat com ara els furts i els delictes contra la 

propietat, però s’ha donat una imatge exagerada al respecte. En aquest sentit, els 

estàndards dels delictes greus son homologables amb les ciutats del entorn, i una de les 

qüestions que ajudarien a atenuar aquest increment de fets delictius seria la modificació 

del codi penal per tal de lluitar millor contra la reincidència.  
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En segon lloc, situa la preocupació de la ciutadania respecte a les situacions 

relacionades amb la convivència com ara les ocupacions, el botellón, els sorolls o les 

qüestions al voltant de la convivència amb els gossos. 

Seguidament, posa sobre la taula la qüestió de les noves formes de mobilitat urbana que 

cal comptabilitzar amb els vianants, com ara els patinets elèctrics.  

I finalment, destaca la importància de no tolerar el fenomen de les patrulles ciutadanes, 

que en altres països han estat l’avantsala de les màfies. 

 

2. L’inspector del CME presenta les dades delinqüencials que corresponen a la totalitat 

del Districte i que són una comparació entre les del període anterior (01/09/2017 a 

31/08/2018) i les de l’actual (01/09/2018 a 31/08/2019).  

Sant Andreu, tot i no ser dels districtes amb més fets delinqüencials de la ciutat, ha 

augmentat en el seu conjunt respecte de l’any passat, seguint la mateixa tendència que 

es detecta en l’àmbit de ciutat. Hi ha diversos punts amb una elevada concentració de 

persones on es produeixen més delictes, com ara el Centre Comercial de la Maquinista.  

Les infraccions penals baixen de 1.018 a 936, per això es considera que es mantenen en 

la mateixa línia que el període anterior. 

De totes les tipologies delictives, els delictes contra la propietat són els més freqüents. I 

respecte a la distribució de les tipologies de delictes contra el patrimoni, els furts són els 

més habituals, seguits de les estafes, els danys i els robatoris amb força a l’interior de 

vehicles. 

Tot i que els robatoris amb força han pujat, els robatoris a l’interior de domicilis, que 

creen més victimització, han baixat significativament. Per facilitar la denúncia s’intenta 

sempre recollir-les als mateixos domicilis. En canvi, els robatoris amb força a 

establiments s’han duplicat, per la qual cosa hi ha consells de seguretat del CME a 

disposició dels comerciants. 

Quant a la violència de gènere, en general es mantenen les dades. Existeix un grup 

d’atenció a la víctima del CME on es pot rebre assessorament sense necessitat 

d’interposar denúncia. 

Els contactes amb la comunitat han passat de 1.461 a 949, en gran part degut a una 

baixa. Es preveu una incorporació de 16% d’augment a la plantilla, amb la incorporació 

de les persones en pràctiques. 

Finalment, destaca positivament que durant tots els caps de setmana de setembre hi ha 

hagut un total de 8.000 persones als concerts del parc de la Trinitat Vella sense cap 

incident destacable. 
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3. L’intendent de la GUB explica les dades d’accidentalitat viària al Districte. La 

comparativa es fa entre els mateixos períodes que els del CME. 

En primer lloc, es clarifica que les dades d’accidentalitat es comptabilitzen només quan 

hi ha ferits. Hi ha hagut un increment d’un 9,5% de ferits i l’accidentalitat ha passat de 

428 a 449 casos. També s’ha produït el cas d’una mort en un accident. 

Sant Andreu és el segon Districte amb menys accidents de la ciutat i tampoc hi ha cap 

punt de concentració d’accidents a destacar. 

Els delictes contra la seguretat viària han baixat en un 3,42%. La causa principal és la de 

conduir sota els efectes d’alcohol, un 39,4%, seguida de conduir sense haver obtingut 

mai la llicència. En tercer lloc hi ha les persones que condueixen després de perdre la 

llicència. 

Les denúncies de trànsit han baixat un 20,22% i les estàtiques són les més freqüents. 

Els controls d’alcoholèmia s’han reduït en un 31,11%. Tot i així, els nombres detectats 

són molt similars perquè ha millorat el ràtio d’encert de les proves. En el cas del 

drogotest, el ràtio d’encert és molt més elevat. La majoria de les proves d’alcoholèmia i 

de drogotest es fan als barris de la franja del Besòs. 

La GUB gestiona 100 incidents diaris; a l’estiu i els mesos de novembre i desembre es 

quan tenen lloc més incidents. Els més habituals són els casos de seguretat ciutadana, 

seguit de trànsit i de qüestions de policia administrativa, és a dir, la infracció 

d’ordenances municipals. En aquest cas han baixat un 27,2%. El consum de begudes 

alcohòliques al carrer és la primera causa d’infracció d’ordenances municipals, i la 

segona, fer les necessitats fisiològiques al carrer. 

Hi ha un equip de Vigilància a l’espai públic que fa un seguiment dels llocs amb més 

problemes de convivència -3 o 4 punts per barri- que s’acostuma a fer a la tarda o a la 

nit. 

Els dispositius conjunts de CME i GUB han baixat un 68%. El servei sempre es duu a 

terme però sovint sense ser una operació conjunta, principalment per manca de 

recursos. 

 

4. Torn de precs i preguntes. 

L’AVV Meridiano Cero pren la paraula per fer una agraïment al CME i GUB, fan una 

valoració especialment positiva de la Policia de Barri. 

La Plataforma Veïnal de Sant Andreu agraeix l’assistència del regidor de Seguretat per 

ser la primera vegada. Demana que es lluiti contra la reincidència delictiva. 

L’AVV de Congrés-Indians pregunta respecte un incident al carrer Felip II i si té relació 

amb bandes. També demana una modificació de la normativa de fogueres de Sant Joan 

quant al fet que es facin servir les mateixes mides arreu. També demana presència de 

polítics i no només tècnics a les reunions per Sant Joan. 
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L’Eix Comercial de Sant Andreu es mostra més preocupat per l’incivisme que per la 

seguretat. Han notat un increment en els furts i alguns establiments han augmentat 

mesures de seguretat. Hi ha molt incivisme a les persianes, com posar silicona als 

panys. Denúncia la presencia de més carteristes, sense-sostres i la degradació de 

l’espai urbà. 

La Coordinadora d’Entitats de Trinitat Vella puntualitza que hi ha problemes de 

seguretat vial sota el pont de la Ronda. Pregunta si hi haurà alguna intervenció a la zona 

de pas. També pregunta si s’està fent seguiment a l’activitat d’un pis concret. 

Una veïna denuncia la situació als baixos de Sant Andreu 426. No poden accedir per 

finalitzar les obres de reforma, hi ha aluminosi, a causa d’una ocupació. La propietat és 

de Bankia i denuncia que no fa res per a solucionar la situació, que pot ser perillosa 

també per l’acumulació de deixalles o pel fet que es cuini a l’interior. Demana una solució  

a l’Administració. 

L’AVV Sant Andreu Sud pregunta pels soroll provocat pels afters a Torrent de 

l’Estadella. Consulta si la intervenció policial del 14-15 setembre es definitiva o si el 

problema pot persistir. També demana si es farà alguna intervenció al carrer Segre amb 

Onze de Setembre respecte els embussos recurrents i també si es prendrà alguna 

mesura per facilitar l’accés dels veïns al barri, donada la situació de l’entrada a la 

Maquinista des de les rondes. Els caps de setmana s’ocupen tots els vials, de vegades 

irregularment. 

Una veïna demana una comissaria al Bon Pastor i protesta per la pràctica d’alguns veïns 

de baixar la cadira al carrer pel soroll i pel consum de cànnabis. Demana més seguretat 

al metro del Bon Pastor. Finalment, reclama que es facin patrulles de paisà per detectar 

situacions de violència de gènere al carrer, com es fa a Santa Coloma. 

La Unió de botiguers de Congrés-Indians planteja el problema que representa la 

pacificació del carrer Felip II pel fet de que patinets i bicicletes envaeixen l’espai dels 

vianants. També denuncia els sorolls que a la Plaça del Congrés i la manca d’actuació 

de la GUB. Finalment, pregunta si es controla el fet de les denúncies falses. Posa com 

un exemple un establiment que sempre rep la visita de la GUB tot i que mai trobin cap 

infracció. Valoren positivament la Policia de Barri. 

La darrera intervenció és la d’un veí de la Sagrera que es queixa del soroll provocat pel 

bar Porta 55 perquè la gent surt a fumar al carrer. Sobretot li va sobtar que la GUB li 

digues que una denúncia per part de la comunitat de veïns seria més útil que una de la 

GUB. 

S’acaba el torn d’intervencions d’entitats i veïnat i es dona la paraula al regidor i als 

cossos policials. 

El regidor de Seguretat puntualitza que els problemes relacionats amb al insuficiència 

de recursos està en vies de solució. S’han incorporat 300 Mossos d’Esquadra des de 

Setembre. Hi ha 139 agents de la GUB nous i s’estan formant 239. Hi haurà 1.000 nous 

agents durant els propers 4 anys. 
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Està d’acord que l’incivisme i el vandalisme és una de les temàtiques importants a 

abordar. Respecte a les ocupacions, precisa que són les propietats les que han de 

presentar les denúncies. Des de la Tinença d’Alcaldia s’està fent un registre de tots els 

locals en desús de les entitats financeres per exigir que els posin en condicions, els 

lloguin, en cedeixin l’ús o que en reforcin l’entrada per evitar ocupacions. La tasca de 

l’Administració és la de pressionar als propietaris per a què ho dugin a terme. 

Puntualitza que la propera comissaria serà al carrer Potosí. Respecte a l’incivisme al 

metro, és una qüestió que gestiona TMB però es recollirà el requeriment. 

Posa en valor els punts liles per grans esdeveniments i festes. També s’intenta millorar 

el servei dels 112, a partir del 31 de setembre hi ha una centralització dels telèfons. 

Respecte a la pregunta sobre les fogueres de Sant Joan, es tractarà amb el servei de 

Bombers. 

Pren la paraula la regidora sobre el cas de Sant Andreu 436. Consta que Bankia ja ha 

posat denúncia i s’intentarà fer una inspecció al local properament. 

La GUB assegura que la incidència al carrer Segre amb Onze de Setembre es va saldar 

amb 8 detinguts però que no és cap incident relacionat amb bandes. Sobre la pregunta 

de les festes al carrer Estadella, es va poder aturar però això no vol dir que no torni a 

passar en un futur. 

 

En relació a la preocupació amb els embussos al carrer Segre, explica que en gran part 

es conseqüència del carril bici, que no es pot treure. Tot i així, s’estudiarà com es pot 

millorar la situació. 

Finalment, la GUB informa que es va revisar l’encreuament al pont de la Trinitat Vella 

però van arribar a la conclusió que la senyalització és correcte i que el tema es tractarà a 

la Taula de Mobilitat. 

 

Es tanca la sessió  a les 20,30 hores. 

 

 

 

Lucas M. Martínez 

-Secretari del Consell de Seguretat- 


