CONSELL DE SEGURETAT DISTRICTE DE SANT ANDREU

21 de Juny de 2018 a les 18:30h a la Sala Andreu Cortines, seu del districte.

Membres assistents: Sr. Felipe López-Aranguren- Conseller de Seguretat, Gent Gran i Cultura,
Carme Turegano- Gerent del Districte, Sr. Miguel Angel Arcos. Intendent UTO9, Sr. Angel
Santos. Inspector Guàrdia Urbana, Sr. Enric Cervelló- Inspector de Mossos d’Esquadra Districte
de Sant Andreu, Sra. Olga Domènech- CME Proximitat, Ramon Barbet – Coordinador de Gestió
de Processos, Sr. Marcos Rodríguez Hernández – Conseller de C’s, Maria Ximena Gadea Pintos –
Consellera del PDECAT, Carlos Rodríguez i Escuredo – Conseller d’ERC, Carmen Santana
González – Consellera del PP, Albert Iserte de l’AVV Navas, Enric Barris de l’AVV CongrésIndians, Enric Gil de Sagrera Activa Associació de Comerciants, Maite Palacios –militant del
Partit Popular, Gerard Alvarez-militant d’ERC, Eduard Alonso-militant d’ERC, Vanessa SarkisServeis a les Persones i al Territori i Lucas Vidal-Folch-Serveis a les Persones i al territori, qui
fan l’acta.

Presideix el consell el Sr. Felipe López-Aranguren.

Punts de l’ordre del dia:
1. Benvinguda.
2. Presentació Serveis d’Estiu 2018
3. Presentació de les dades interanuals sobre la seguretat al Districte de Sant Andreu per part
dels cossos policials.
4. Precs i preguntes.

1. El Conseller de Seguretat, Gent Gran i Cultura dona la benvinguda i agraeix l’assistència al
Consell. Explica que aquelles entitats que manifestin la seva voluntat d’assistir al consell ho
poden fer. Les persones a títol individual també poden assistir però no poden ser membre.
2. Es procedeix a presentar els serveis d’Estiu per part del Coordinador de Gestió de
Processos. Hi ha la campanya de vacances per infància i joventut, la programació específica
d’estiu i el manteniment dels serveis essencials. Aquests es categoritzen en funció de si són
equipaments oberts, els que calen inscripció i la resta de serveis.
Es farà arribar la informació concreta de tots els serveis disponibles, per cada barri, als
assistents.

3. El cos de Mossos d’Esquadra procedeix a presentar les dades interanuals del districte. Les
dades corresponen al període entre l’1 de Juny de 2017 i el 31 de Maig de 2018. Les dades
es desglossen en les següents categories: Infraccions penals, delictes, atenció a la víctima,
infraccions administratives i relacions amb la comunitat.
Es dona un increment del 13,1% en quan a infraccions penals, hi ha un tendència a l’alça en
comparació amb el període passat, però és una tendència que es dona a tota la ciutat i es
senyala que Sant Andreu no és dels Districtes on més puja.
Els delictes contra el patrimoni representen un 80% de tots els delictes, sent els més
habituals. Es dona un increment del 13,6% d’aquesta tipologia de delicte en comparació
amb el període anterior.
Els robatoris amb força a domicili pugen un 50%, tot i que es contextualitza que el Districte
de Sant Andreu es manté en la 7a posició sobre els 10 districtes en quant a aquesta
tipologia de delicte, sent dels districtes on es produeixen menys els robatoris a domicili.
S’explica que en aquests casos es contacta amb els presidents d’escala i que s’intenta
recollir la denúncia en el mateix lloc dels fet per haver d’evitar d’anar a comissaria.
La majoria de robatoris amb força son als interiors dels vehicles. La darrera tipologia de
delicte, el robatori amb violència, es redueix en un 2,7% respecte al període passat. Els
robatoris als establiments pugen un 8,2% i les estrebades un 0.6%, mentre que a l’espai
públic es dona una reducció del 13%.
Pel que fa l’atenció a la víctima, hi ha un increment de 10 denúncies per violència de
gènere i 6 de violència domèstica, que es tradueixen en 10 i 6 detencions més per cada
tipologia.
Finalment el cos de Mossos d’Esquadra acaben donant les dades sobre les relacions amb la
comunitat, amb un increment de 34 contactes respecte el període anterior. Això inclou
mitjans de comunicació, AAVV, joves, col·lectius de migrants, ensenyament, turisme, etc.
A continuació la Guardia Urbana procedeix a presentar les seves dades interanuals, en un
període que també va del 1 de Juny del 2017 fins el 31 de Maig de 2018. Les dades es
categoritzen de la següent forma: accidentalitat amb ferits, delictes contra la seguretat
viaria, denúncies de transit, controls d’alcoholèmia, incidents, infraccions d’ordenances
municipals, operacions conjuntes i policia de barri.
L’accidentalitat amb ferits augmenten un 3,2% però es redueixen en un 7,73% si es pren
l’any natural com a referència. S’informa que Sant Andreu és el segon districte amb menys
accidents. Es va produir un mort per accident de trànsit al Bon Pastor, que representa un
augment del 100% donat que durant el període anterior no va haver cap víctima.

Hi ha un augment del 21’1% dels delictes contra la seguretat viaria. El 90% d’aquest tipus
de delictes son majoritàriament per conduir sota els efectes de l’alcohol i també per
conduir sense carnet o punts.
Hi ha un augment del 18,62% en les denúncies de trànsit estàtiques i un 3,65% en les
dinàmiques, que són les més rellevants ja que són les que tenen més influència en
l’accidentalitat. Els mitjans tècnics, sobretot de radar, tenen un augment del 141’9%.
Pel que fa els controls d’alcoholèmia, el Districte de Sant Andreu és on es produeixen més
controls de tota la ciutat. El rati de controls negatius i positius baixa en un punt pel que
cada vegada costa més trobar proves d’alcoholèmia positives. Hi ha un increment en el
7,6% de proves negatives i un descens del 4,7% en les proves positives.
El total d’intervencions de la Guardia Urbana durant aquest període ha estat de 35623, amb
una mitjana de 3000 per mes. Ha pujat en un 6,7% les intervencions relacionades amb el
trànsit i un 8,5% les intervencions relacionades amb la seguretat ciutadana.
En quant a les infraccions d’ordenances municipals, la majoria, més de 1100, tenen a veure
amb l’ordenança de convivència. Les més recurrents en aquesta categoria són pel consum
de begudes alcohòliques i per fer les necessitats fisiològiques a l’espai públic. La venta
ambulant ha augmentat un 8% tot i que en termes generals no representa un problema pel
Districte pel seu volum reduït.
Tot i així, en termes generals les infraccions es redueixen un 26,1% respecte al període
anterior.
Els operatius conjunts de Guardia Urbana i Mossos d’Esquadra es redueixen en un 50% tot i
que aquest fet no es representatiu d’una col·laboració menor ja que en moltes ocasions
quan un cos no pot cobrir el seu servei en un moment determinat, ho fa l’altre.
Es presenta les dades sobre les intervencions de la Policia de barri, que només responen al
període entre el 1 de Gener de 2018 i el 30 de Maig de 2018, ja que és un servei que només
porta cinc mesos de funcionament. La Policia de barri té un referent per barri que manté
contacte amb el teixit associatiu i un equip de suport que gestiona els IRIS, amb una
mitjana mensual de 33.4. La majoria d’IRIS, 167, son per incompliment d’ordenances sobre
l’espai públic i en segon lloc queixes sobre les actuacions de la Guàrdia Urbana. La Guardia
Urbana puntualitza que d’aquesta última categoria, la majoria son de gent que ha estat
denunciada.
Sant Andreu, Congres-Indians, Sagrera i Navas són els barris que presenten més IRIS mentre
que a Baró de Viver, Trinitat Vella i Bon Pastor pràcticament no hi ha cap IRIS.
La Carpeta de barri, on es guarda el seguiment de tots els casos, té un total de 108
seguiments entre els oberts i els tancats.

Finalment es presenten les dades sobre relacions amb la comunitat. La Policia de barri ha
fet 284 contactes, on s’inclouen 114 que es fan a l’àmbit educatiu, com ara xerrades a les
escoles. La resta son amb AAVV o associacions de comerciants.
4. El Conseller de Seguretat, Gent Gran i Cultura dona pas als precs i preguntes.
Es pregunta sobre quines mesures es prenen davant l’increment de l’alcoholèmia. Els cossos
policials informen que existeixen campanyes informatives, com la campanya 0.25, a nivell
de ciutat. També es fan xerrades i simulacions. S’argumenta que tota la població es
conscient de les conseqüències de conduir sota els afectes de l’alcohol però que hi ha una
cultura de consum d’alcohol molt arrelada.
Es pregunta per la identificació de propietaris de gossos per part de la Guàrdia Urbana a
Trinitat Vella. S’explica La intervenció de la Guardia Urbana es sobre la tinença
responsable d’animals. L’etapa informativa ja s’ha acabat i ara ja es pot sancionar als
propietaris que no compleixin amb la normativa de tinença responsable. Només a Sant
Andreu s’han fet més de 80 denúncies en les darreres dues setmanes.
El conseller de C’s pregunta per si els cossos policials han detectat algun canvi rellevant. Es
respon que a Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Vella es on es concentren més les
incidències però que això no representa cap novetat. No hi ha cap canvi especialment
rellevant respecte el període anterior.
El membre de l’AV Congres-Indians pregunta que passa si els propietaris de gossos de no
porten la cartilla a sobre en el moment que sigui requerida per la Guardia Urbana. Es
respon que es pot fer una denúncia condicional.

