
 
 

  acta pendent d’aprovació 

 

CONSELL DE SEGURETAT DISTRICTE DE SANT ANDREU 

 

5 d’Octubre de 2017 a les 18:30h a la Sala Andreu Cortines, seu del districte. 

 

Membres assistents: Carmen Andrés- Regidora del Districte, 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, 

Sra. Victòria Santafé- Cap de Departament de la Direcció de Serveis a les Persones i al 

Territori, Sr. Enric Barris- AVV Congrés Indians, Sr. Sánchez- AVV Sant Andreu Nord 

Tramuntana, Sra. Dolores Torres, Plataforma Veïnal de Sant Andreu Sra. Rut Sans- Eix 

comercial Sant Andreu, Sr.Carlos Rodríguez i Escudero - Conseller ERC, Sra. Mª Ximena Gadea- 

Consellera GM Democràta, Sr. Iván Marzà Viola- Conseller PSC, Sra. Carmen Santana- Consellera 

PP i Sra. Maria Bécares i Vanessa Sarkis- Serveis a les Persones i al Territori, qui fa l’acta. 

 

Presideix el consell la Regidora i el Sr. Felipe López-Aranguren. 

 

Punts de l’ordre del dia: 

1. Benvinguda. 

2. Presentació de les dades interanuals sobre la seguretat al Districte de Sant Andreu per part 

dels cossos policials. 

3. Precs i preguntes. 

 

 

1. Benvinguda 

 

La Regidora 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. 

 

La Regidora s’excusa per que a de marxar a un altre acte i deixa presidint al Conseller Lòpez-

Aranguren. 

 

La Consellera Ximena Gadea de PdCat explica que al Consell de Seguretat del 2015 va proposar 

la incorporació de la representació del cos de Bombers de Barcelona al proper Consell de 

Seguretat. La sra. Gadea agraeix a la Guàrdia Urbana i el Cos de Mossos d’Esquadra per les 

tasques del 17 d’agost i de l’1 d’octubre. Marxa per unir-se a un concentració pels fet de l’1 

d’octubre. 

El Conseller d’ERC subscriu les paraules i també marxa. 
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2. Presentació de les dades interanuals sobre la seguretat al Districte de Sant Andreu per part 

dels cossos policials. 

 

L’Inspector de Mossos d’Esquadra, Enric Cervelló agraeix als veïns del Districte per la placa de 

reconeixement per la seva feina. També agraeix a Guàrdia Urbana per el reconeixement. 

 

L’Inspector presenta dades de seguretat relatives al període de l’1 de setembre del 2016 a l’1 

d’agost del 2017.   

 

Dades relacionades amb Seguretat Ciutadana 

 

Infraccions penals: Augmenten 4,1% dels fets coneguts, també augmenten la resolució i les 

detencions 

Tipologies delictives: augmenten en un 3’9% els delictes contra el patrimoni. Del total dels 

delictes, el 88% són delictes de patrimoni. Aquests s’agrupen de la manera següent:  

- 50% Furts 

- 9% Robatoris amb força a l’interior del vehicle 

- 7% Robatori amb força  

- 7% Robatori amb violència i/o intimidació 

- 27% Resta de fets contra el patrimoni. 

Els robatoris a l’interior dels domicilis es treballa perquè suposa més victimització.  La mitjana 

suposaria 1’2 al dia però es dona més durant l’estiu donat que molts habitatges queden buits. 

S’informa que fan una tasca important de prevenció del robatori.  

Les infraccions administratives es mantenen semblant al període anterior. 

2. Relacions amb la comunitat 

El grup de proximitat que fa una tasca preventiva interlocutant de manera constant amb 

comerços, amb entitats i a espais on cal reforçar problemes de convivència forts 

S’explica l’oficina de relacions amb la comunitat. Aquesta contacta amb diferents serveis, 

associacions de veïns/es, comerços, entitats, grups, serveis religiosos, ensenyament, 

associacions esportives.  

Els contactes han augmentat un 40% en aquest període, és fan un total de 1621 contactes amb 

la comunitat. 

Atenció a la víctima 

Atenció a la víctima per violència de gènere i violència domèstica, acompanyament, denuncia, 

recerca d’altres recursos i serveis. S’explica que es pot iniciar un protocol de suport sense que 

hi hagi denúncia. Les dades mostren un augment de violència de gènere i un descens de la 

violència domèstica.   
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Recomanacions de seguretat 

Es mostren recomanacions de seguretat al domicili quan es marxa per un temps. També es 

mostren consells de gent gran segura 

L’Intendent de Guàrdia Urbana,  Miguel Angel Arcos. 

Agraïment als veïns Trinitat Vella per reconeixement que li van fer. Procedeix a explicar dades 

sobre seguretat. 

Dades d’accidentalitat 

 S’explica que Guàrdia Urbana intervé en accidents de transit quan hi ha ferits. En relació això, 

les dades passen de 438 a 402, també es redueixen en un 9% el número de ferits i no hi hagut 

cap mort en aquest període. 

Es comenta que Sant Andreu és el segon districte amb menys accidentalitat de transit amb 

ferits de Barcelona, el primer és Gràcia. 

Seguretat Viària 

Els delictes contra la seguretat viaria augmenten de 204 a 218, un 6’8%. Destaquen els delictes 

per conduir sota els efectes de l’alcohol amb un 41%. Seguit per conduir sense permís per 

pèrdua de punts amb 20% i conduir sense haver tingut mai permís amb un 19’7%.  

En relació a les denuncies de trànsit disminueixen en un 8’36%- Es redueixen les denúncies 

estàtiques, les d’estacionament en un 12%. Les denúncies dinàmiques, les relacionades amb 

accidents augmenten un 4%, s’està fent campanya sobre aquest tema. Les denúncies per 

mitjans tècnics, els radars mòbils, disminueixen un 15%. 

Les dades relatives als controls d’alcoholèmia, expliquen que les positives augmenten respecte 

el període anterior en un 14%. 

Incidents 

S’ha tingut constància de 35.232 fets, 3’5% més que el període anterior. Principalment estaven 

relacionats amb qüestions de seguretat ciutadana, policia administrativa i trànsit 

respectivament. 

Es presenten dades relacionades amb les demandes que realitza cada barri, el primer seria 

Sant Andreu, seguit de la Sagrera i Bon Pastor però si ho mirem per habitant en primer lloc 

estaria Baró de viver, seguit de Trinitat Vella i Bon Pastor.  

Policia Administrativa 

Les infraccions per ordenança municipal tenen una lleugera baixada d’un 0’6%. L’ordenança de 

convivència i civisme es redueixen en un 15’3%. Les relacionades amb la venda ambulant es 

redueixen en un 21’4%, les infraccions per fer necessitats fisiològiques baixen un 14’8% i les 

relatives al consum de begudes alcohòliques disminueix en 10%. 

Dispositius, operacions i activitats conjuntes entre Guàrdia Urbana i Mossos, es destaca la 

campanya de nadal. 
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Relacions amb la comunitat  

Interlocucions constant amb escoles, instituts, associació de veïns, comerços, entitats socials i 

altres. Treballen molt l’educació viària. 

Es finalitza la presentació de dades de seguretat del districte. Albert Aixalà del departament 

de participació explica que estan fent un estudi sobre els espais de participació. 

Precs i preguntes 

4. Carmen Santana Consellera del PP agraeix l’explicació sobre dades de seguretat ja que no 

s’havia fet des del 2015. Demana si se li poden facilitar algunes de les dades exposades. 

Comenta que el 2 de maig del 2017 va participar en un acte organitzat per el cos de Mossos 

d’Esquadra sobre violència de gènere i explica que va anar molt bé. 

 

5. Salvador Angosto de l’associació de veïns i associació esportiva del Bon Pastor. També 

demana disposar d’una part de les dades per donar-les a conèixer als veïns i mostrar la 

feina que es fa. 

Exposa la problemàtica a la plaça de Robert Gerard relacionada amb persones sense llar 

que pernocten a l’edifici ubicat a Enric Sanchis amb Foc Follet, comenta que l’edifici està 

en molt mal estat i suposa un perill per aquestes persones. 

 

6. Sánchez de l’Associació de Sant Andreu Nord. Explica que hi ha una família que fa 8 anys 

que viu a l’andana de l’estació, comenta que viuen a un local del transformador de la 

Renfe. Exposa que la família havia marxat però que ara han tornat amb 3 menors i 2 

matrimonis, a més tenen un gos molt gran. 

 

7. Enric Barris de l’Associació de veïns de Congrès-Indians. Agraïments a la Guàrdia Urbana i a 

Mossos d’Esquadra per les actuacions dels 17 d’agost, 1 i 3 d’octubre. Exposa que el carril 

bici no es respecta. Pregunta sobre les diferents campanya que estan realitzant-se al 

districte. 

Pregunta sobre quan s’aplicarà la direcció única al carrer Cep. Graella a la cantonada 

Garcilaso amb Passatge Cohelo . Demana treure aparcament de cotxes i fer un de 

motos a Hondures. 

8. Enric Gil Associació de comerciants Sagrera-Navas. Agraïments a Guàrdia Urbana i Mossos 

d’Esquadra. Explica que al Parc Pegaso pernocta una parella amb gossos sense morrió.  

També comenta que al Passatge Cohelo amb Sant Antoni Mª Claret, a la sortida del metro 

és una zona on es produeixen molts furts a  comerços, demana si pot haver més presencia 

dels cossos de seguretat. 

Per últim, exposa que a la plaça Assemblea de Catalunya sortida cap a la Meridiana hi 

ha aparcaments en bateria que dificulten el pas, demana que es faci un estudi per 

canviar-ho. 

 

9. Santi Serra de l’Associació de veïns de Sant Andreu explica que se li va personar un senyor 

que  demanava solucions pels robatoris web robatoris de St. Andreu. Van fer reunió amb 

avis del Bon Pastor i demanaven reunió amb GUB i CME i coordinació entre els veïns quan 

queden les cases soles.  
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Respostes 

 

Des de Mossos d’esquadra s’explica que hi ha dades publiques a la seva web. També 

contesta a l’associació de veïns de Sant Andreu que ja s’ha contactat amb les persones que 

van presentar la queixa. 

 

Guàrdia Urbana informa de que s’està treballant en l’assentament de l’Andana de l’estació. 

 

La Gerent explica que s’està treballant en la graella del carrer Garcilaso amb Pg Coello i 

també en la situació  de Enric Sanchis amb Foc Follet. Des el servei d’inclusió social ja 

s’està treballant amb aquestes persones. 

 

La tècnica de prevenció informa de que la campanya de gossos impulsada per el districte 

s’ampliarà fins 15 de novembre. 

 

El Sr. López-Aranguren dona per finalitzat el Consell de Seguretat. 


