
 

 

 

 CONSELL DE SEGURETAT DISTRICTE DE SANT ANDREU 

 

23 de Gener de 2019 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. Enric 

Cervelló- Inspector de Mossos d’Esquadra Districte de Sant Andreu, Sra. Olga Domènech- CME 

Proximitat, Sr. Marcos Rodríguez Hernández – Conseller de C’s, Maria Ximena Gadea Pintos – 

Consellera del PDECAT, Quim Pañart – Conseller d’ERC, Ivan Marzà Viola – Conseller del PSC, 

Carmen Santana González – Consellera del PP, Núria Pérez de Sagrera Activa Associació de 

Comerciants, Ruth – Eix Comercial Sant Andreu, Francisco Exposito – Coordinadora d’Entitats de 

Trinitat Vella, Olga i Enric de l’Unió de Botiguers de Congrés Indians, Vanessa Sarkis-Serveis a 

les Persones i al Territori i Lucas Vidal-Folch-Serveis a les Persones i al Territori. 

 

Presideix el consell el Sr. Felipe López-Aranguren. 

 

Punts de l’ordre del dia: 

1. Presentació Tècnica de Prevenció 

2. Dades de Seguretat del CME – Dades delinqüencials 2017-2018 

3. Dades d’Accidentalitat Viaria GUB 

4. Precs i Preguntes 

 

El Conseller López-Aranguren presenta el Consell i agraeix tant als tècnics del Districte com al 

CME i GUB la seva tasca al Districte. 

1. La tècnica de prevenció presenta en què consisteix la feina de prevenció, els seus objectius 

i quina tasca de coordinació i de seguiment fa amb els diferents serveis del Districte. 

La Gerent explica en que consisteixen les diferents taules  mensuals relacionades amb la 

Seguretat al Districte. 

 

Prevenció aborda les situacions relacionades amb ús intensiu de l’espai públic, sorolls, 

baralles, brutícia, colònies de gats, gossos, situacions de vulnerabilitat, assentaments i 

ocupacions, entre altres. Rep les incidències i les coordina amb els serveis i recursos del 

Districte per tal de donar una resposta. En quant a les taules en les que participa on també 

hi participen els cossos de seguretat, hi ha la Taula de Policia Administrativa, la Taula de 

Seguretat, La Taula de Guàrdia Urbana, la Taula d’Assentaments i Persones Sense Sostre i la 

Taula d’Ocupacions Pernicioses.  



 

 

 

2. Enric Cervelló del CME procedeix a presentar les dades delinqüencials que corresponen a la 

totalitat del Districte i que són una comparació entre les del 2017 amb les del 2018.  

 

S’exposen les dades relacionades amb la seguretat ciutadana i les infraccions penals. En 

general, les infraccions han pujat un 7,7% al Districte de Sant Andreu. S’ha de tenir en 

compte també el context, ja que a nivell de ciutat de Barcelona han pujat entre un 15% i 

16%. La resolució de casos ha baixat un 1% i està al voltant d’un 25% de casos resolts.  

 

Les detencions han baixat un 3,5% i el número d’investigats ha pujat un 5%.La mitjana 

d’infraccions per mes han passat a ser 967 a 975. 

 

Els tipus de delicte es desgrana de la següent manera: Contra les persones, que ha baixat, 

contra el patrimoni, que ha pujat un 8,1%, contra l’ordre públic, que ha baixat un 25%, 

contra la salut pública, que han passat de ser 29 a ser 31 i la resta que han pujat en 

general. 

 

En quant als delictes contra el patrimoni, el que més es dona són els furts, que representen 

un 49,8% dels delictes contra el patrimoni. Després dels furts, en ordre del més habitual, hi 

ha les estafes, els danys (a mobiliari urbà, etc.), a l’interior dels vehicles amb força o el 

robatori amb força al domicili, que es troben a la baixa. Tot i així, al tractar-se d’un dels 

tipus de delicte que més victimitza a les persones, és una prioritat pel cos i per tant a una 

de les àrees on més es destinen els recursos. Els robatoris amb força, en general, han 

baixat un 5,24%.   

 

Les infraccions administratives, que són conjuntes de GUB i CME, han baixat de 82 a 75 

casos. Aquest tipus d’infraccions es donen per casos com ara portar ganivets a sobre o 

consumir cànnabis a la via pública. 

 

Finalment, es tracten els casos de violència domèstica i de gènere. En el cas de la violència 

de gènere hi ha un auge lleuger amb 248 casos comparat amb els 245 de l’any anterior. En 

quant a la violència domèstica, han pujat de 109 casos a 133. Les detencions que s’han 

produït per violència de gènere han pujat a 47, comparat amb les 27 de l’any anterior.  

 

3. L’Intendent Arcos de la GUB procedeix a explicar les dades d’accidentalitat viària al 

Districte, que puntualitza que no inclou tot allò que succeeix a les rondes. Les dades que 

compartirà, com les del CME, també són una comparativa entre les de l’any 2018 amb les 

del 2017. 

 

Els accidents han pujat un 2’8%, de 426 a 438 casos. Hi ha hagut un descens del 0.73% de 

ferits, de 551 a 547 casos i hi ha hagut dos casos de motoristes que han mort en un accident 

viari, en comparació amb els 0 de l’any anterior. Aquests es van donar a via Favència fruit 

d’una topada amb un taxi i un altre al carrer Caracas amb carrer Potosí, que encara està 

pendent del veredicte de l’atestat. 

 

 



 

 

 

La GUB estudien els atestats per veure si son casos que es podrien haver evitat, però en 

general indica que es tracta més aviat d’un tema relacionat amb la disciplina en el 

compliment de normes i no tant per raons de errors o manca de senyalització.  

 

Els delictes contra la seguretat viària han augmentat un 38.2%. Les causes principals són: 

conduir sota els afectes del consum d’alcohol, que representa un 33.8% dels casos, conduir 

sense permís de conduir, sense haver-ho tingut mai, que representen un 28.9%. En tercer 

lloc hauria les persones que condueixen sense permís per pèrdua del carnet.  

 

Les denúncies de trànsit estàtiques han augmentat un 17,4%. Les denúncies de trànsit 

dinàmiques, que són les que tenen més influència en l’accidentalitat, han pujat un 10,09%. 

Les denúncies mitjançant els mitjans tècnics com el radar han pujat un 169,33%.  

 

En quant als controls d’alcoholèmia, cada mes es fa la programació pertinent. Els casos de 

que han donat positiu han pujat un 3.34%, a diferència dels negatius que han pujat un 

31.06%. També es calcula en funció d’una ràtio sobre 100. Aquí destaca el 66% de casos 

positius dels drogotest, percentatge molt més baix als casos d’alcoholèmia. Això es dona 

perquè es busquen els símptomes, que es manifesten amb més claredat, en el cas del 

drogotest. 

 

Es procedeix a explicar el número d’incidents, que són les intervencions de la GUB al carrer 

tant per requeriment com d’ofici, que han pujat un 0.7%, 35.600 incidents. Les diferents 

tipologies són: seguretat ciutadana, transit i de policia administrativa. Les incidències de 

policia administrativa són a la via pública, al paisatge urbà, als locals i establiments de 

concurrència pública, de mediambient i de convivència, que són les que més es donen. Els 

incidents que son de policia administrativa són tots aquells que tenen a veure amb les 

infraccions d’ordenances municipals, que en total s’han reduït en un 11.4%.  

 

Hi ha quatre tipus d’infraccions a l’ordenança de convivència. La venda ambulant, que no 

es un fenomen molt estès a Sant Andreu i que ha baixat en un 9,1%, el consum d’alcohol al 

carrer que ha baixat un 22.4%, les necessitats fisiològiques al carrer que han augmentat 

lleugerament de 141 a 148 al 2018 i la prostitució al carrer, on no es dona cap denuncia. Es 

matisa però, que això no implica que la prostitució no existeixi en general, com als locals, 

però no és un fenomen de carrer al Districte.  

 

Es passa a explicar que els dispositius d’operacions i actuacions conjuntes del CME i GUB ha 

baixat significativament, ja que sovint no hi ha suficients recursos, o la manca de 

disponibilitat d’un dels dos cossos. 

 

Finalment es presenten les dades sobre les relacions de la GUB amb la comunitat. Les que 

més es donen són la protecció escolar, que és un 33% sobre el total i les relacions amb les 

Associacions de Veïns, que representen un 32%. En total, hi ha hagut una reducció del 

10.4%.  

 

 



 

 

 

4. Es procedeix a les preguntes i als precs, començant per les dels consellers i conselleres.  

 

La consellera del PP pregunta per la possibilitat de rebre les dades i demana dades sobre 

les ocupacions i ocupacions pernicioses. Des de la GUB es matisa que el criteri del cos és no 

donar les dades però que es poden consultar a l’acta. Per part dels CME, es recorda que 

totes les dades les tenen penjades a la web i que els consellers poden passar per comissaria 

a preguntar si així ho volen.  Des de Gerència s’aclareix que no hi ha dades sobre el conjunt 

de les ocupacions. L’objectiu del Districte és abordar les pernicioses, que són una minoria i 

que comptabilitzen entre 15 i 18. Aquestes requereixen intervencions de molt esforç i 

temps, que s’agreugen quan les propietats són entitats financeres, que tenen les seves 

propietats totalment descuidades.  

 

Des de la coordinadora d’entitats de Trinitat Vella posa sobre la taula la problemàtica 

relacionada amb la família al carrer A., l’ocupació d’uns joves tornats de la presó a M.D.L. i 

un punt de venda de mòbils a via B. També es menciona el fet de la tinença d’armes al 

barri, i en concret dues situacions amb pistoles on es va a arribar a encanonar a un veí i un 

altre on es van disparar trets a l’aire.  

 

Es posa sobre la taula, també, la situació de la venta d’alcohol i les baralles als camps de 

futbol. El CME informa que ells ja van proposar aturar el futbol en casos com aquests.  

 

Un altre situació a Trinitat Vella per la qual es demana la intervenció de la GUB és el 

semàfor de sota el pont. Es denuncia que es un pas perillós, especialment perquè el 

semàfor no dona temps a creuar amb tranquil·litat, especialment per la gent gran. 

Mencionen també la preferència per reforçar la senyalització.  

 

La GUB comenta que els tempos del semàfor en principi són correctes, tenint en 

consideració la necessitat de mantenir l’equilibri amb els flux de cotxes. El Conseller 

López-Aranguren puntualitza que això es podrà tractar a la Taula de Mobilitat.  

 

Per part de l’Associació de Comerciants es pregunta per un augment en la venda ambulant i 

uns robatoris a uns locals al carrer Gran i a Congrés Indians i si això té relació amb els 

moments de poca afluència de cotxes. En quant a la venda ambulant, la GUB puntualitza 

que no ha augmentat i que a vegades van de paisà per poder detectar els venedors. El CME 

comenta que no han detectat que es tracti d’una onada de robatoris concreta i que no 

tenen estudis que situïn una causalitat entre menys cotxes i més furts. També expliquen 

que part de la seva intervenció es donar consells de seguretat als propietaris.  

 

Membres de la Coordinadora d’Entitats mencionen les barbacoes que es donen al Parc de la 

Trinitat Vella, fora de la zona de barbacoes i d’incidències relacionades. Denuncien la 

passivitat de la GUB en aquests casos al posar denúncies. L’Intendent respon que revisarà el 

cas concret però que en general no cal denunciar sempre, que es valora segons les 

circumstàncies.  

 

 



 

 

 

Des de l’AVV de Congrés Indians, s’explica que hi ha molts robatoris, que el barri és massa 

fosc i que  hi ha masses arbustos alts que perjudiquen la visibilitat.  

 

Finalment, membres de la Coordinadora d’Entitats de Trinitat Vella pregunten quin nivell 

de seguretat atribueixen els cossos de seguretat al seu barri. La GUB exposa que, 

proporcionalment, els barris de la franja es on més s’intervé; és on hi ha menys població i 

és on més actuacions es fan. Per un altre banda, a diferència dels altres barris on només 

tenen un policia de barri de referència, als barris de la franja hi ha dos.  

 

No hi ha més preguntes o precs, es tanca la sessió.  

 

 

  

 

   

 

 

 

 


