CONSELL DE SEGURETAT SANT ANDREU
14 de juliol de 2020 a les 18:00h a l’Espai Josep Bota del recinte de la Fabra i Coats
Membres assistents: Maria Gas de Cid- Gerent del Districte, Miguel Angel Arcos - Intendent
GUB UTO9, Ruth Giralt Inspectora de Mossos d’Esquadra Districte de Sant Andreu, Olga
Domènech i Jordi- ORC, Ivan Marzá Viola – Conseller de Seguretat i Prevenció, Gerard SentísConseller Tècnic Districte de Sant Andreu,
Anna Satorra– Consellera de JuntsxCat, Dani
Gómez – Conseller d’ERC, Anna García – Consellera de BxCanvi, Cristina Galan de AVV Sant
Adnreu Sud, Margarita Bellet de AVV Trinitat Vella, Jordi Casares de AVV meridiano Cero,
Dolores Torres de Plataforma Veinal Sant Andreu, Enric gil de Sagrera Activa Associació de
comerciants, Pilar Diaz del Grup de dones de Trinitat Vella. Lucas Martínez Chito, Maria Becares
i Vanessa Sarkis-Serveis a les Persones i al Territori.

Punts de l’ordre del dia:

1. Informe extraordinari del període de confinament pel COVID-19 i primeres fases de
desconfinament per part dels cossos de seguretat.
2. Presentació de les darreres dades de seguretat del Districte de Sant Andreu a càrrec de
la Inspectora de l’ABP del CME, la Sra. Ruth Giralt.
3. Presentació de les dades sobre accidentalitat i civisme del Districte de Sant Andreu a càrrec
de l’intendent de la GU, el Sr. Miguel Àngel Arcos.
4. Precs i preguntes

El Conseller de seguretat i prevenció, Ivan Marzà, dona la benvinguda a tots els assistents i dona la
paraula a cossos de seguretat.

1. Presentació de la inspectora de CME, Ruth Giralt.

Es presenten les dades de seguretat interanuals comparant els mesos de gener a juny del 2020
amb el mateix període de l’any anterior i les específiques corresponents al període Covid.
La diferència de fets coneguts relacionades amb infraccions penals seguretat d’aquest anys vers
l’any anterior es situa en un 11% menys aquesta disminució es veu afectada per el confinament.
Hi hagut una baixada de fets delictius durant en el període d’estat d’alarma. No es pot comparar
amb cap situació viscuda. Les dades del mes de juny tornen a representar la dinàmica habitual dels
fet.
Pel que fa als delictes contra el patrimoni s’han produït un 74% menys que a l’abril abril que l’any
anterior. Al mes de juny es torna als paràmetres del juny del 2019.

La trilogia de fets que més es donen, per aquest ordre són furts, danys i estafes. En el darrer
trimestre es dona una baixada de furts i danys. Augmenten les estafes per internet, durant el
període Covid, aquest tipus de fets delictius han augmentat.
El robatoris amb força es produeixen un 32% menys durant aquest període. En el cas del
establiment hi ha menys però no tant significativament com la dada anterior.
En relació als robatoris amb violència i intimidació es dona un 3,6% menys en el període interanual.
Durant el mes d’abril es redueixen un 75%. Juny tornen les dades normals.

2. Presentació Intendent GUB, Miguel Ángel Arcos.
Les temàtiques que més es tracten per aquest ordre són les següents, persona que causa
inseguretat, discussió verbal, conflicte familiar, furt, robatoris amb força, ocupació il·legal de
propietat particular, problemes amb clients, estafa, frau i falsificació, amenaces i/o coaccions i
danys contra la propietat privada.
Denúncies per infraccions de la LO 4/15 en període d’estat d’alarma. El 76% de les infraccions
comeses, 2.3734 a tot el Districte durant l’estat d’alarma, va implicar fossin per incompliment
d’algun dels articles reial decret. De les diferents tipologies, la més habitual era per incompliment
del confinament.
En relació a les dades de seguretat viaria es comparen les relacionades amb el període anterior (
01.07.18 a 30.06.19) amb el període actual (01.07.19 a 30.06.20).
Les dades interanuals del període anterior es situen en 456 accidents, en el període actual s’ha
passat a 349, el motiu d’aquest disminució s’explica per el descens de la mobilitat durant el període
de confinament. Una dada significativa és la del mes d’abril de 35 accidents al 2019 es va passar a
3. En relació als ferit es va passar de 586 durant el període anterior a 457 en l’actual. Respecte a
les morts es passa de 2 a 1.
El total significa un descens del 20.42% d’accidents amb ferits.
La primera causa d’accidentalitat és la de conduir sota els efectes de l’alcohol. El controls
d’alcoholèmia realitzats han passat de 4.824 durant el període anterior a 1.246 a l’actual. El resultat
de positius passa de 406 a 368. Els agents afinen a qui li fan la prova segons simptomatologia amb
el que s’anomena ratio i de les proves realitzat hi ha un augment d’encerts del 8,4% al 29,5%.
En relació al es denúncies de transit, hi hagut una disminució d’un 19,25% de les estàtiques
relacionades principalment per qüestions d’aparcament, les denúncies dinàmiques s’ha reduït un
26,66%.
Pel que fa a la Policia Administrativa i concretament a les infraccions a les ordenances municipals,
es desprèn que han baixat un 22,5%. Principalment es donen a establiments de concurrència
pública. S’aixeca acta i generen expedient sancionador.
L’incompliment de l’ ordenança de convivència és la que més incidència té sobre el veïnatge. Els
fets que més es donen són el consum de begudes alcohòliques a l’espai públic, principalment per
part de grups de joves, s’han fet 486 denúncies, l’altre fet més repetit són la realització de
necessitats fisiològiques a l’espai públic.

3. Precs i preguntes
Dolores Torres Plataforma veïnal Sant Andreu exposa que al Parc de Santiburcio hi ha soroll per
les nits i pernocta a la part dels jocs infantils. Comenta que ahir va haver una baralla a les 2 de la
matinada.
Jordi Casares de l’AAVV Meridiano 0 explica que el Parc Pegaso tanca cada nit a les 22h però que
les pistes queden il·luminades fins les 23h. Això genera que hi hagin persones que es concentrin a
les pistes per jugar futbol, fan botellón i soroll. Quan acaben salten la balla. Demana que es tanquin
les llum de les pistes a les 22h. I que hi hagi més control policial.
Se li respon que es parlarà amb parcs i jardins per regular l’enllumenat.
Cristina Galan. AAVV Sant Andreu Sud explica que a l’espai ferroviari hi ha molt de soroll
especialment durant el cap de setmana, es posen cotxes amb amplificadors. GUB respon que ho
passaran a la unitat corresponent.
Margarita de l’AAVV Trinitat Vella exposa diferents punts. El primer relacionat amb l’edifici ocupat
d’Ausona 14, fa referencia a que s’ha sentit amenaces. Es respon que està en tràmit judicial sense
denúncia. Consten els diferents problemes de convivència. Hi ha un problema d’herència.
En relació a les amenaces CME pregunta si s’ha et denúncia també demana que els testimonis
truquin al 112 si volem es pot demanar que se’ls preservi com a informants
Un altre punt és el relacionat amb Mare de Déu de Lorda 23 al costat del Ramon Cajal, diu que
continua dormint canalla. Hi ha molt de moviment durant tot el dia. L’Intendent explica que es va fer
una inspecció i el procediment administratiu és una mica lent.
També fa referència a la fruiteria de Turó de la Trinitat amb foradada hi ha un grup de gent tot el
dia, fumant. Els mateixos munten un “xiringuito” a la nit posen una taula. GUB farà seguiment i
estaran a sobre.
En relació a Villa Piedad comenta que el joves es posen a la plaça i que surten pel darrera
carretera de ribes. Comenta que hi va gent d’altres barris a dormir, diu que no hi ha 4 si no que han
contat fins a 12 persones que van a dormir.
CME respon que el joves poden portar a gent perquè tot i que no agradi fins que el jutge ho
determini, es casa seva. Els residents habituals són 3 o 4.
CME explica que el tema de les ocupacions els hi ocupa una part molt important de la seva tasca.
Són una prioritat. Per poder fer el llançament el que es necessita és l’Autoritat judicial amb prèvia
denúncia.
Una altre tema que s’explica des de l’AAVV de la Trinitat Vella és la situació del local de Turó de
Trinitat 35 comenta que dorm molta gent a la nit.
Per últim es fa referència a Turó de la Trinitat 95-97, Kamchatka. Es queixa de que estant d’acord
en que reparteixin menjar però no respecten les mesures de seguretat. Cada divendres reparteixen
menjar sense mascareta i tallen fruita i verdura al terra. Comencen les cues a les 14h i a les 23h
segueixen repartint menjar, mentrestant el nens juguen a la pilota. La gerenta respon que passarà
el servei de gestió de conflictes.

Anna Satorra de JxCat pregunta sobre quants agents de la GUB marxaran a cobrir el dispositiu
platges. L’intendent respon que és un dispositiu estacional. La disminució de personal serà de 6
agents, és una qüestió de solidaritat amb la resta de la ciutat i aquest any especialment per el tema
d’aforament es necessita més que mai.

Es dona per finalitzat el Consell de Seguretat.

