
 
 

CONSELL DE SEGURETAT DISTRICTE DE SANT ANDREU 

 

Consell de Seguretat del Districte de Sant Andreu el dimecres 17 de març a les 18h, en format 

virtual 

Membres assistents: Lucia Martin – Regidora del Districte, Albert Batlle – Tinent d’Alcalde 

Seguretat i Prevenció, Maria Gas de Cid- Gerent del Districte, Miguel Angel Arcos - Intendent 

GUB UTO9, Ruth Giralt Inspectora de Mossos d’Esquadra Districte de Sant Andreu, ORC de 

CME, Ivan Marzá Viola – Conseller de Seguretat i Prevenció i GMD PSC, Gerard Sentís- 

Conseller Tècnic Districte de Sant Andreu, Ivan Pera, cap de gabinet de la 5ena Tinença 

d’Alcaldia, Gemma Garcia assessora de la 5ena Tinença d’Alcaldia,    Pilar Domenech – GMD 

ERC, Anna García – GMD de BxCanvi, Marcos Rodríguez – GMD Ciutadans, Carme Coll, GMD 

BcnComú; Ximena Gadea – GMD JxCat;  Santi Serra- AVV de Sant Andreu de Palomar; Enric 

gil de Sagrera Activa Associació de comerciants ; Salvador Angosto- Chema AAVV Bon Pastor; 

Josep Lluis  Avis del Bon Pastor, Carme, Manoli, Margarita AAVV Trinitat Vella; Roberto 

Coordinadora d'entitats TV; Pilar Diaz Grup dones TV; Dolores Torres de Plataforma Veïnal 

Sant Andreu, Olga Unió de botiguers Congrés Indians; Cristina Galan de AVV Sant Andreu Sud; 

Nuria Spin AAVV Sant Andreu Nord; Antonio AAVV La Sagrera; Epifanio Plataforma Can Ros 

Verd; Miquel Ruiz AAVV Sant Andreu Palomar; Ass. de Comerciants Eix de Sant Andreu: Ruth 

Sans; Lucas Martínez Chito, Maria Becares i Vanessa Sarkis-Serveis a les Persones i al Territori. 

 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Benvinguda a càrrec de la Regidora del Districte, la Sra. Lucía Martín.  

 

2. Integració de la GUB al 112 a càrrec del Tinent d’Alcalde Albert Batlle.  

 

3. Reforç de les unitats nocturnes a càrrec del Tinent d’Alcalde Albert Batlle. 

 

4. Cita prèvia per a la recollida de denúncies a Mossos d’Esquadra a càrrec de la 

Inspectora de l’ABP del CME, la Sra. Ruth Giralt  

 

5. 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.  

 

6. 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.  

 

7. Precs i preguntes 

 

 



 
 

La Regidora Lucia Martin dóna la benvinguda, agraeix la participació als assistents i la presencia 

del Tinent d’Alcalde Albert Batlle. Aprofita per posar en valor  l’abordatge que es realitza en les 

accions que afecten la convivència i la percepció de seguretat, que es fa des d’una perspectiva 

comunitària. Les situacions sovint són complexes i  tenen diversos efectes, per això la 

importància de la intervenció a més de cossos policials diferents serveis, prevenció i les 

entitats i veïnatge. 

 

El tinent d’Alcalde Albert Batlle, exposa: Integració de la GUB al 112, el Reforç de les unitats 

nocturnes i el nou programa contra les violències masclistes 

Degut a la situació d’aquest últim any amb la pandèmia la realitat ha canviat molt a la ciutat de 

Barcelona. L’ anàlisis de les dades generals a nivell de ciutat, degut a la pandèmia i 

confinament les dades delinqüencials han baixat molt. Si que per contra han incrementat molt 

els problemes de convivència, crisis social, econòmica i sanitària. Un altre fenomen que s’ha 

produït és un desplaçament de la victimització, al no haver turisme a Barcelona,  una part 

d’aquesta victimització ha passat a ciutadans de la ciutat amb un augment de la preocupació. 

La millora de la comunicació, des de gener tots els telèfons d’emergència s’unifiquen amb el 

112 que permet donar una resposta més ràpida a les emergències que es puguin donar a la 

ciutat. 

Potenciació de les unitats nocturnes de la GU, la GU té una unitat especifica de nit, que fins ara 

tenia molta concentració territorial, Sant Andreu compartia amb Nou barris i Horta Guinardo. 

Des del passat mes de gener s’ha reorganitzat i Sant Andreu comparteix unitat amb Sant Marti, 

amb la perspectiva de futur que cada districte pugui comptar amb la seva pròpia unitat 

nocturna. 

L’altre novetat es la presentació del programa contra la violència masclista, s’ha fet un 

programa pilot al districte de Sant Marti i ara s’anirà estenent  a la resta de la ciutat. Treball 

conjunt GU i altres serveis que treballen o poden treballar en la situació,  per poder arribar a 

aquelles violències que no arriben a la denúncia, poder detectar, acompanyar i fer aflorar la 

situació per actuar. S’està fent formació específica als agents de GU per atendre aquest 

realitat. 

 

La Sra. Ruth Giralt Inspectora de l’ABP del CME del Districte de Sant Andreu, presenta: Cita 

prèvia per a la recollida de denúncies a Mossos d’Esquadra  i la Presentació de les darreres 

dades de  seguretat del Districte de Sant Andreu 

Informa de la novetat respecte a  la cita prèvia per recollida de denuncia a totes les oficines de 

CME amb cita prèvia, agilitza i evita esperes, està operativa des del 7 de gener. Es pot seguir 

anant directament a caserna o fer reserva de cita prèvia des de web de mossos, l’objectiu és la 

millora de la qualitat d’atenció a la ciutadania.  



 
 

A nivell de dades aquest últim any amb la pandèmia les dades han baixat molt en comparació a 

anys anteriors, un 26% menys de fets, semblant a la resta de la ciutat.  Respecte a les tipologies 

delictives, el que més baixa son els delictes contra el patrimoni i contra la seguretat viaria. 

Contra l’ordre públic i contra la salut publica són els únics fets delictius on hi ha una pujada.  

Robatoris en força és el que més a baixat, a la meitat, contra establiments. Important baixada  

en els robatoris amb força a interior de vehicle que baixen un 30%. Robatoris amb violència i 

intimidació baixen. Així com un increment de denuncies per desobediència, fruit de les 

mesures aplicades per la pandèmia i les restriccions.  

Tot i la reducció de fets, son conscients que hi ha problemàtiques de convivència, en 

determinades zones que estan treballant, s’agreix el treball conjunt amb GU, districte i la 

ciutadania. 

 

L’intendent de la GU, el Sr. Miguel Àngel Arcos, Presentació de les dades sobre accidentalitat 

i civisme del Districte de Sant Andreu. 

Al districte, fruït del confinament i les mesures de reducció de la mobilitat, el numero 

d’accidents ha baixat en un 31% en comparació   interanual, així com en ferits que hi ha una 

baixada del 38%.  

Pel que fa als delictes relacionats amb la seguretat viaria hi ha una baixada del 39%, els més 

importants que ens trobem és conduir sota els efectes de begudes alcohòliques, en segon lloc 

conduir sense llicencia i en tercer lloc conduir amb el  carnet caducat o sense punts. 

Pel que fa a les denúncies, són les denúncies dinàmiques,  6900 denuncies (GU i CME 

conjuntament) , són les que poden posar en perill a les persones amb mobilitat. Els controls 

d’alcoholèmia han baixat però han pujat la ràtio, això s’explica per una major precisió al 

detectar presumptes conductors amb consum. 

Des de GU també es fan propostes per millorar la circulació, es van fer 31 propostes el 2020 i 

en el que portem d’any 2021 s’han treballat 14 propostes. Moltes d’aquestes propostes venen 

de suggeriments o peticions ciutadanes. 

Incidents, actualment el 112 com a únic telèfon emergències, permet centralitzar i agilitzar la 

intervenció. Intervencions per part de CME i GU, el 2020 sobretot es va intervenir en matèria 

de seguretat ciutadana al districte, 12100 incidents. Pel que fa referència a temes relatius a 

policia administrativa, els temes de civisme i convivència els incidents han pujat un 56% que és 

un nombre molt elevat. Les infraccions d’ordenances municipals han tingut un gran increment, 

del  189% motivat a l’ incompliment de les mesures sanitàries i restriccions per la pandèmia.  

Dispositius i operacions conjuntes entre CME i GU, cada anys es van incrementant aquest últim 

any s’han fet 117 operacions conjuntes per temes de seguretat ciutadana o molèsties en 

locals. Relacions amb la comunitat, des de ORC de CME i l’equip de policia de barri, el nombre 

de contactes 877, tot i que ara no totes puguin ser presencials es manté el contacte. 



 
 

Precs i preguntes: 

AAVV Trinitat – Manoli: Agraeix a CME i GUB la feina feta pel tema de Villa Pietat. Planteja que 
al parc de TV hi ha problemes, cal que hi hagi una dinamització en les pistes i més presència de 
GUB i CME. Resposta: GU són conscients que hi ha problemes perquè hi ha molta afluència de 
gent, es treballa. La Gerenta explica que s’està treballant per veure com es poden regular els 
usos i estudiant com es podrien dinamitzar les pistes. Es demana la coresponsabilitat per 
millorar la convivència. 
 
Avis del Bon Pastor – Josep i Lluís: Carrer Sant Adrià molta gent amb patinet per la vorera i 
espanta a la gent. Al  mateix carrer hi han carreres de cotxes a la benzinera anat cap a urbaser. 
Resposta, des de GU es demana que concretin més dies i hora per ajustar la presencia.  
C/ Lima darrera ambulatori hi ha un parking molt gran, allà hi hagut un accident. No hi ha 
visibilitat. Resposta; GU periòdicament es fan campanyes per denuncia l’incompliment de la 
normativa, sense perjudici de que qualsevol patrulla pugui intervenir si ho veu 
 
AVV de Sant Andreu de Palomar -Santi Serra; planteja que a la seva dona li van remenar la 
cartera i la van avisar des del comerç, vol que li expliqui com hauria de procedir la denuncia, 
amb cita prèvia. Resposta Ruth CME. Trucar al 112 per deixar constància dels fets. Es pot anar 
directament de la comissaria si es urgent perquè necessites la documentació per exemple 
viatjar però en la mesura del possible pot trucar per demanar cita prèvia.  
 
Carrer Gran tothom va  a més de 10km, també la càrrega i descàrrega. Aquells parterres s'ha 
compartit en abocador d'ampolles. Troba que hi ha poca GUB passejant. Rambla de Fabra i 
Puig continuen patinets i bicis per la rambla. Amb EPB molt bona coordinació. Resposta: GU 
està a sobre, cada dia hi ha una patrulla que té assignat aquest servei pel seguiment de la 
pacificació del c/ Gran i Fabra i Puig. 
 
Salvador Angost AAVV BP; respecte als patinets, vols saber com s'ha aplicat la normativa 
perquè han d'anar per la calçada i en canvi van per la vorera. Destaca el grau d' incivisme per la 
manca de neteja. 
 
Enric SAAC; Agraeix la feina de l'EPB i CME proximitat. Demana respecte als radars nous , 
demanar que hi hagi un més a la Meridiana perquè és una autopista urbana i cal treballar per a 
que ho deixi de ser. Resposta la Gerent diu que aquests aspectes es treballen a la Taula de 
Mobilitat, i de d’allà s’estudiarà i es farà seguiment, Des de GU s’està d’acord que cales 
actuacions. Està previst fer un estudi per limitar la presencia de vehicles i reduir la velocitat per 
a que es converteixi en una via veritablement urbana.  
 
 
Pilar Consellera d'Esquerra, demana si es poden posar més agents cívics. Resposta de 
l’intendent de GU, explica que els agents cívics els gestiona BSM, no depèn directament de GU 
del districte. 
 
Roberto de la Coordinadora TV,  Pregunta per GU, Condis del c/Mare de deu de Lorda, surten a 
fumar i incompleixen les mesures covid. Demana que es sigui menys permissiu amb els 
incompliments de convivència a les places i més actuació GUB. Resposta cada dies es fan 
moltes denúncies per incompliment de les mesures covid i no hi ha permissivitat per les 
infraccions. 
Ruth- Eix comercial de Sant Andreu, dificultats de connexió i no pot participar 



 
 
Carme AAVV Trini, pregunta que a Mare de deu de Lorda, ahir va haver una baralla de 9 
persones. Va venir GUB i no van fer res. Demana més pressió. 
 
 
Manoli AVV TV, demana que de cara al bon temps demana més presencia policial per no anar a 
pitjor. Resposta des de GU i CME s’informa que el pla de xoc té continuïtat per vetllar per la 
convivència. Es treballa conjuntament GU i CME ho tenen present.  
 
Epifanio de Plataforma Can Ros Verd, diu que no coneix al referent de l’EPB. Des de GU se li 
respon que es posaran en contacte en breu amb ell. Demana a que fa referencia les denuncies 
per desobediència, des de CME s’explica que fa referencia a aquelles per no complir en primera 
instància quan es posen les sancions. 
 
Ximena Junts per Cat; Demana la participació de bombers al consell de seguretat. Albert Batlle 
respon destacant la feina de desinfecció que van fer els bombers al districte, especialment a la 
Casa Asil. Recull la proposta i intentarà que participin al consell no només de Sant Andreu sinó 
també als de la resta de la ciutat. 
 
Batlle conclou que agraït de poder prendre el pols de la percepció de seguretat als territori i 
destaca que el que més preocupa són els temes de convivència. 
ANTONIO-AVV-LASAGRERA 
SOLAMENTE SUBRRAYAR LO DICHO SOBRE LA MERIDIANA. NO SE HA VISTO NUNCA 
CAPACIDAD DE CONVERTIRLA EN VIA URBANA. CON FRECUENCIA PASAN MOTOS QUE HACEN 
UN RUIDO INADMISIBLANTONIO-AVV-LASAGRERA 
ANTANTONIO 

 

 

 


