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Resum d'acords del Consell de Prevenció, Seguretat i Convivència
Sessió ordinària, per videoconferència
Streaming: youtube.com/watch?v=scDX6H7CQBw&feature=emb_title
26 de gener de 2021, de 18 a 19.40 h
David Escudé, president del Consell i regidor del Districte
Lorena Domínguez, consellera Feminismes i LGTBI, Drets de la Ciutadania,
Immigració i Interculturalitat
Albert Batlle, cinquè tinent d’Alcaldia de Prevenció i Seguretat
Pedro Velázquez, intendent major de la Guàrdia Urbana
Diego J. Calero, intendent de la Guàrdia Urbana
Juan Miguel Sánchez, inspector de la Guàrdia Urbana
Gemma Alfonso, sotsinspectora de la Guàrdia Urbana
Albert Piñol Morte, sotsinspector cap de la Unitat Territorial Nocturna 6
Joan Ll. Cordón, intendent Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Esquadra
Elena Martínez, inspectora Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Esquadra
César G. Marcos, cap de Policia de Proximitat i Oficina de Relacions amb la
Comunitat - Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Esquadra
Josep García, gerent
Núria Torres, secretària del Consell

Ordre del dia
1. Constitució del Consell de Prevenció, Seguretat i Convivència del Districte de Sant Martí
2. Presentació dels tres projectes estratègics en Prevenció i Seguretat: 1-1-2, violències
masclistes i reorganització Servei de Nit de Guàrdia Urbana
3. Presentació de l’evolució de les dades de seguretat del Districte
4. Torn obert de paraules
Benvinguda del president del Consell i regidor del Districte.
La consellera Lorena Domínguez, explica les normes de participació al Consell, l'horari del
mateix i l'apartat del torn de preguntes. Dóna per iniciat el Consell.
Punt 1. Constitució del Consell de Prevenció, Seguretat i Convivència del Districte
de Sant Martí
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A càrrec del Sr. David Escudé Rodríguez, regidor del Districte.
Un cop realitzada aquesta primera sessió es considera constituït el Consell de Prevenció,
Seguretat i Convivència del Districte de Sant Martí.

Punt 2. Presentació dels tres projectes estratègics en Prevenció i Seguretat: 1-12, violències masclistes i reorganització Servei de Nit de Guàrdia Urbana
A càrrec del Sr. Albert Batlle, cinquè tinent d’Alcaldia de Prevenció i Seguretat (minut 4.55)
Benvinguda i agraïment als cossos de seguretat. Presentació de tres projectes:
1. Unificació del telèfon d'emergències 112. Millora de l'atenció tecnològica en l'atenció a
la ciutadania.
2. Polítiques de seguretat en matèria de violència de gènere i violència masclista.
3. Reestructuració a les unitats nocturnes de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Refereix que Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra explicaran les dades i estadístiques en
quan a seguretat en el districte.
Unificació del telèfon per les trucades d'emergència en el 112 a data 25.01.2021. Substitueix
el 080 i el 092. Integració absoluta del sistema d'emergències: Mossos d’Esquadra, Guàrdia
Urbana, el servei de bombers, el servei d'emergències mèdiques, i organismes com el Centre
d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona, per donar resposta a la ciutadania.
A càrrec de Gemma Alfonso, sotsinspectora de la Guàrdia Urbana Unitat Territorial 10
(complementa la informació del 2n projecte) (minut 14.50).
Dins del circuit de Barcelona contra les violències masclistes s'està portant a terme la prova
pilot al Districte de Sant Martí del projecte de violència masclista, per posteriorment
desenvolupar-se a la resta de la ciutat. Presentació PowerPoint.
De les 45 dones assassinades per violència masclista al 2020 (dades Ministerio de Igualdad),
38 no havien presentat mai cap denúncia contra els seus agressors, cosa que representa el
84%; és una dada important i molt elevada.
La intervenció de la Guàrdia Urbana davant de casos de violència masclista quan poden
acreditar que estan davant una situació penal que es pot acreditar, és procedeix amb:
• atenció immediata a la víctima
• intervenció directa amb l'agressor
Quan no es tenen els elements suficients per procedir de forma penal i es tenen indicis o
indicadors que la possible víctima ha viscut episodis de violència masclista anteriors o en
futures s’han de fer accions per poder atendre aquestes víctimes tenint com a mesures la
norma marc catalana 5/2008, 24 d'abril, la qual indica que els serveis públics som
responsables de la coordinació efectiva dels serveis per donar atenció dins la xarxa d’atenció
a la dona.
Per treballar aquests casos s'ha creat un grup de treball denominat Comissió Permanent per
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a la prevenció de la violència masclista. La finalitat és garantir la protecció de les víctimes de
violència masclista i els seus fills; donar acompanyament psicològic i assessorament jurídic.
Els serveis que formen aquesta comissió són: Guàrdia Urbana amb un referent de l'Equip de
Policia de Barri, Mossos d’Esquadra amb un referent de l’Àrea Bàsica Policial, tècnica de
Prevenció i tècnica de Feminismes del Districte, tècnic referent de Serveis Socials, i una
referent del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA).
Descripció de les funcions, valoració i seguiment de la Comissió Permanent.
Intendent Major Pedro Velázquez (informació del 3r projecte) (minut 29.00).
Les 4 agrupacions nocturnes amb territoris tan amplis, s'han transformat en 6 agrupacions.
Una agrupació porta Sant Martí i Sant Andreu (anteriorment es compartia Sant Marti i Ciutat
Vella). El comandament de la nit es lidera i situa físicament a la Comissaria de Sant Martí.
S'incrementaran els recursos per posar serveis al territori de Sant Martí.
L’Albert Piñol, sotsinspector, serà el responsable de la unitat nocturna. Es presenta en el
Consell.
3.- Presentació de l’evolució de les dades de seguretat del Districte
A càrrec de Diego J. Calero, intendent Guàrdia Urbana Unitat Territorial 10 (minut 36.40).
El servei policial segueix amb el projecte de Policia de Barri (EPB). El primer objectiu és estar
en contacte amb comerciants, entitats i veïnat per la coproducció de la seguretat.
S'ha establert formalment la Taula de Coordinació Policial (TCP), amb Mossos d’Esquadra,
Guàrdia Urbana, regidor, gerent, EPB, torn de nit per poder analitzar i redirigir els recursos
dels cossos de seguretat. Es tracten temes d'assentaments i ocupacions, conflictes
emergents, robatoris amb força, zones d'oci nocturn i eixos comercials, entre d'altres.
A l'anterior Consell parlàvem de 6 zones d'especial atenció. L'efecte que la covid-19 ha tingut
en aquestes 6 zones:
• Port Olímpic. Recuperació de locals. Actualment zona latent.
• Triangle Lúdic. Prohibicions i restriccions continuades. Actualment zona latent.
• El Besòs i el Maresme. Especial atenció a la Franja.
• La Verneda i la Pau. Especial atenció a la Franja.
• Franja litoral. Ocupació massiva i activitats a les platges.
• Mercat de Bellcaire. Segueix sense presència ambulant gràcies a la planificació de
serveis permanents. Es dedicarà una atenció especial en aquest espai, anomenada zona
de prevenció estratègica.
Explicació del mapa de conflictes actuals amb prioritat operativa:
1. Control espais públics. Prevenció de baralles i conflictes a l'espai públic.
2. Pla de suport als mercats setmanals exteriors (Besòs i Sant Martí de Provençals).
3. Recuperació del Port Olímpic. Els locals estan clausurats. Projecte BSM.
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4. Piròmans al Maresme i el Poblenou. Intervencions puntuals. Coordinació amb Mossos.
5. Incendi i protecció nau ocupada al c. Maresme 37.
6. Retirada de ruscs de vespes velutines en coordinació amb Parcs i Jardins.
7. Protecció escolar ampliada. Més escoles amb més mesures. Activitats i esbarjos de les
escoles a l'espai públic.
8. Intervenció en la proliferació de plantacions de marihuana. Coordinació amb Mossos.
De dades estadístiques aquest any no es poden tenir en consideració la comparativa
respecte l'any anterior. Del 350.000 número d'incidents gestionats a la ciutat, a Sant Martí
s’han atès 69.000, gairebé un 20 % del total.
Cada conflicte o situació que rep una atenció especial, l'EPB fa una anàlisi complerta de tot
que permet fer una diagnosi del que està passant i els factors causals. Explicació de la
sistematizació de processos mitjançant les fitxes de seguiment de casos de EPB.
El primer objectiu de Guàrdia Urbana és garantir el respecte per la convivència entre la
ciutadania. Els plans d'acció no són només policials, s'han integrat els Servei de Gestió de
Conflictes i la Secretaria de Prevenció per fer una anàlisi de la situació des del vessant social.
Patrullatge de prevenció estratègica.
Un exemple de temàtica delinqüencial. Robatori amb força a l'interior del vehicle, del 2019 al
2020 s'ha reduït en un 49,4%, uns 1500 robatoris amb força menys. Actualment aquests
espais de costa (Vila Olímpica i Diagonal Mar) no estan ocupats amb vehicles. S'observa que
els robatoris amb força a l'interior de vehicle estan augmentant en zones habitades i en
pàrquings privats; s’estableix un dispositiu.
Explicació de les estratègies de seguiment de conflictes.
A càrrec de Joan Ll. Cordón Martínez, intendent ABP Mossos d’Esquadra (minut 1.01.00).
Presentació de les dades estadístiques respecte a seguretat ciutadana.
Respecte les dades de casos coneguts hi ha hagut un descens en un 34,2% per efectes de la
pandèmia.
S'han resolt més delictes (un 5,21% més), les detencions han disminuït en un 15,6% i les
persones investigades han disminuït en un 17,5%. Les tres gràfiques indiquen que l'activitat
policial no disminueix, tot i que disminueixi l'activitat delictiva.
S'ha observat un increment en delictes contra l'ordre públic i contra la salut pública. Han
disminuït els delictes contra les persones, contra el patrimoni, contra la seguretat viària
(competència de GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA a Barcelona ciutat) i altres delictes.
En robatoris amb força a domicili s’ha donat una disminució d'un 37 % respecte l'any passat
ja que en els habitatges hi ha presència, també en robatori amb força en empresa,
establiments comercials, interior de vehicles i altres robatoris amb força.
Respecte els robatoris amb violència o intimidació han disminuït en un 33,6 %. En domicili
van haver 8 robatoris en 2019, respecte a 11 en 2020. En establiments, les estrebades, a
l'espai públic i resta de robatoris amb violència o intimidació han disminuït.
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Infraccions administratives fan referencia a la Llei 4/2015 de seguretat ciutadania. A partir
de maig s'aplica la llei 18/2009 de Salut Pública i no queden aquí reflectides, per aquest
motiu la disminució de dades a partir de maig.
A càrrec d’Elena Martínez, inspectora ABP dels Mossos (alterna la presentació amb
l’intendent ABP dels Mossos) (minut 1.12.40)
Serveis i dispositius de seguretat ciutadania que s'han fet durant el 2020.
• Dispositiu UBIZ Front Marítim-zona lúdica nocturna als mesos d'estiu. Identificacions,
advertències en l’espigó Port Olímpic.
• Pla de Nadal. Presència policial en zones i eixos comercials. Com a novetat, es va
apostar per formar a representants dels eixos comercials per recollir les denúncies dels
comerços vinculats. Ha tingut una molt bona acollida.
• Participació Dispositiu Cel Obert. Liderat per Guàrdia Urbana, on han participat els
Mossos d’Esquadra. Especial incidència a places i parc per abordar sobreocupació i ús
intensiu de l'espai púbic.
• Dispositiu al barri de la Pau al febrer 2020. Conflicte amb armes de foc que va
despertar alarma social. S'ha fet una intervenció específica per minimitzar-la. Al novembre
es va incrementar la presència policial a demanda del veïnat.
• Presència policial al barri del Besòs. Conflicte amb armes de foc que va despertar
alarma social. Serveis policials que continuen en actiu (dispositius de saturació).
• Registre locals ocupats multireincidents. La intenció és tenir un registre que han estat
ocupats per persones problemàtiques, amb antecedents delinqüencials i/o persones que
generen molèsties veïnals. Amb finalitat de treballar de forma preventiva i reactiva.
• Identificació joves al barri del Besòs. Dispositiu nocturn amb l'objectiu era interceptar,
localitzar i denunciar a joves amb dinàmiques delinqüencials, incíviques i amb activitats
contra la seguretat del trànsit que a més feien servir les xarxes socials per fer publicitat.
A càrrec de Joan Ll. Cordón Martínez, intendent ABP dels Mossos (minut 1.20.00).
Altres casos d'investigació i dispositius més rellevants al 2020.
• Operació policial STUART. Operació conjunta en Guàrdia Urbana i Mossos. Zona del
Clot. Intervenció en domicilis. Detenció de 10 persones vinculades en temes de salut
públic i distribució de cocaïna, falsificació documentació per afavorir immigració il·legal.
• Cas NIMEK. Operació conjunta amb Guàrdia Urbana al barri de Provençals del
Poblenou. Nau i taller de plantació de marihuana.
• Cas CASTELLERS. Abús sexual a menors per part del cap de colla. Detenció.
• Cas BANAKI. 4 detinguts per robatoris amb força a interior de domicili.
• Cas KLINGON. Relacionat a robatoris a interiors de vehicles a pàrquings en zona
comercial Front Marítim i Diagonal Mar. 4 detinguts.
• Operació DOMUS. Operació conjunta amb Cos Nacional de Policia. Detenció de 14
persones, amb 6 entrades simultànies a domicili a diferents districtes i municipis. Estafes
amb lloguer de pisos del tipus AirB&B.
• Conflicte amb armes (barris de la Pau i el Besòs).
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• Dispositiu TREMALL. Adreçat a persones multireincidents dedicats activitat delictiva.
• Consolidació cita prèvia a l'OAC a nivell Mossos via telemàtica per la recollida de
denúncies de no urgència immediata.
• Registre de persones sense sostre. Com a mesura de protecció.
A càrrec de Lorena Domínguez, consellera Feminismes i LGTBI, Drets de Ciutadania,
Immigració i Interculturalitat (minut 1.29.15).
Agraïment als cossos de seguretat per totes les mesures, a les tècniques de Prevenció i de
Feminismes del Districte i altres serveis, la Gerència de Prevenció i l’Àrea de Feminismes amb
la nova mesura contra la violència de gènere. 3 reptes: transversalitat, prevenció i ulleres
amb perspectiva de gènere.
Dóna pas al torn de precs i preguntes.
4.- Torn de paraules (minut 1.30.00)
No hi ha cap prec ni pregunta.
Tancament del Consell per part president del Consell i regidor del Districte.
Agraïment presència dels cossos de seguretat i tinent d’Alcalde, com també al veïnatge
connectat virtualment.

Núria Torres
Secretaria del Consell
Barcelona, 26 de gener de 2021
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