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ACTA DEL CONSELL DE PRESIDÈNCIA, RÈGIM INTERIOR, SEGURETAT I MOBILITAT 

 
Data: 5 d’abril de 2018, 19h 
Lloc: Seu del Districte de Sants-Montjuïc (ctra. Creu Coberta 104 – Sala Cadires Vermelles) 
 
 
Presideixen el Consell: 
Xavier Farré  en representació de la Regidora del Districte  
Carles Burgès   Vicepresident del Consell, Unió AAVV Poble-Sec 
José Ángel Burrel Intendent de la UT03 Guàrdia Urbana  
Manel González Inspector de l’ABP de Sants- Montjuïc Mossos d’Esquadra  
 
 
Consellers/es: 
Sergi Sarri,   Conseller grup municipal Demòcrata (PdCAT) 
Marta Alonso,   Consellera grup municipal ERC    
Albert Deusedes Conseller grup municipal PSC 
David labrador  Conseller grup municipal Ciutadans 
José Antonio Calleja,  Conseller grup municipal PPC 
 
 
Representats de les entitats: 
Elí Rolando Álvarez Coordinadora AAVV i Comerciants de la Marina 
Rosa Sielva  AAVV El Polvorí 
Concepció Pérez,  AAVV Hostafrancs 
Vicenç Larrotxa  Coordinadora AAVV i Comerciants de la Marina 
Elena Cau Esteban AAVV Hostafrancs 
Manuel Diéguez,  Amics de la plaça Santa Madrona 
Màxim Montori,  Coordinadora d’Entitats del Poble-sec 
Enric Jara,   Centre Social de Sants 
Julià Carrasco  AAVV Font de la Guatlla 
Lluís Maté  AAVV Font de la Guatlla 
Josep Ortiz,   AAVV Hostafrancs 
Jordi Clausell,   AAVV Hostafrancs 
Lucía Reina  Sants Establiments Units 
Enric Pérez,   AAVV Hostafrancs 
Karina Grau  AAVV Hostafrancs 
 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Estat de la seguretat i la prevenció al Districte. 
3. Policia de Barri a Sants-Montjuïc 
4. Torn Obert de Paraules 
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1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
 
Xavier Farré disculpa l’absència de la regidora i explica que assumeix les seves funcions durant 
la sessió. Dóna la benvinguda al Manel González, inspector que fa les funcions de cap de la 
comissaria de Sants-Montjuic, i que s’estrena avui en el Consell de prevenció en representació 
dels Mossos d’Esquadra.  
 
Carles Burgès, Vicepresident del Consell, dóna la benvinguda a les persones assistents i els 
agraeix l’assistència. Tot seguit, s’emplaça al torn obert de paraules per donar per aprovada 
l’acta de l’anterior reunió i sense cap esmena es dóna per aprovada. 
 
 
2. Estat de seguretat i prevenció al districte 

 
Manel González es presenta com a inspector de Mossos d’Esquadra i té el destí de la 
comissaria de Sants-Montjuic des de fa 2 mesos. Explica que ha estat agent en el cos de 
Mossos d’Esquadra des de l’any 1990 i expressa la seva satisfacció al ser-li assignada la 
responsabilitat de cap de la comissaria de Sants-Montjuic.  
Presenta el punt de l’ordre del dia referent a la seguretat i mobilitat del districte, exposant les 
dades policials en una comparativa entre l’any 2017 respecte l’any 2016.  
 
Presenta les dades estadístiques sobre els següents ítems:  
 
- Els delictes coneguts que han ocorregut dins el districte de Sants-Montjuïc. Senyala la 

quantitat de delictes que es van registrar l’any 2017, i explica que hi ha hagut un increment 
d’un 6,1% respecte l’any 2016. Senyala que, aproximadament, el districte de Sants-
Montjuïc acostuma a representar entre un 10 i un 11% entre tots els fets delictius 
ocorreguts a Barcelona. Comenta que entre 2016 i 2017 els fets delictius al conjunt de la 
ciutat Barcelona s’han incrementat en un 7,5%, per tant l’increment de fets delictius a 
Sants-Montjuïc és una mica inferior a la mitja de Barcelona 

 
- La resolució dels delictes que han ocorregut al districte. Exposa que el percentatge de 

resolució de delictes a l’any 2017 ha disminuït en un 1,49% respecte l’any anterior 
 
- Les detencions. Exposa que pel que fa a detencions, l’any 2017 es van produir 2.420 

detencions, el que ha suposat un increment del 0,8% respecte l’any 2016 quan es van 
registra 2.400 detencions 

 
- Els investigats, entesos com a figura penal que representa els antics imputats, han 

augmentat un 1,8% respecte l’any 2016 
 

Exposa que aquestes dades constitueixen la suma de les intervencions de la Guàrdia Urbana i 
dels Mossos d’Esquadra. Explica que la comparativa 2016-2017 indica un lleuger augment dels 
delictes, un descens de les resolucions, un increment de les detencions i un increment dels 
investigats.  
 
Al presentar la comparativa de les infraccions penals del 2016-2017 dividits per mesos, exposa 
que no s’hi observa una gran diferència segons l’estacionalitat, tot i que a altres districtes, com 
a Ciutat Vella, hi ha més variació en la quantitat de fets delictius segons l’època de l’any degut 
a l’increment del turisme. Assenyala que a Sants-Montjuïc l’increment del turisme té molt poca 
afectació en qüestió de fets delictius.  
 
Presenta les tipologies delictives que hi ha al districte, indica que els delictes contra el patrimoni 
constitueixen el percentatge més alt, essent 18.304 del total de 20.516 delictes ocorreguts al 
llarg de l’any 2017, el que suposa un 89,25 del total. El segon gran bloc el constitueixen els 
delictes contra les persones (amenaces, possibles lesions, etc.). Afirma que les altres tipologies 
no són tant rellevants quantitativament (salut pública, seguretat viària, etc.). En relació als 
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delictes contra la salut pública, explica que com més treball fa la policia, més delictes d’aquest 
tipus es coneixen, i afirma que és important que l’indicador de salut pública pugi perquè indica 
que es fan més detencions. En quant a seguretat viària, afirma que com més controls faci la 
Guàrdia Urbana, es coneixen més delictes.  
 
Explica què suposa el fet que la major quantitat de delictes ocorreguts al districte estan 
relacionats amb delictes contra el patrimoni, constituint el 89% de totes les infraccions penals  
que ocorren a Sants-Montjuïc. Dins d’aquesta tipologia de delictes, els furts sense violència en 
representen el 63%.  
 
Manel González reconeix que s’ha de treballar també en altres delictes, com per exemple els 
robatoris amb força a l’interior de vehicles, o les estafes, tot i que no generen una violència en 
la ciutadania. Senyala que a les dades corresponents als robatoris a domicili i als robatoris amb 
violència a la via pública se’ls dóna molta importància i s’intenten reduir, ja que constitueixen 
dos delictes sobre els quals consideren que han d’incidir molt més.  
 
Exposa que dins de la tipologia de delictes contra el patrimoni hi ha dos grans grups: els 
robatoris amb força i els robatoris amb violència i en presenta les dades corresponents. Reitera 
que, tot i que l’indicador sols s’ha incrementat en un 2%, és important revertir la dada 
corresponent als robatoris amb força a l’interior de domicili. Les dades corresponents als 
robatoris amb força a interior de vehicle també s’han d’intentar reduir, tot i que no generen cap 
alarma i la majoria de víctimes són turistes.  
 
Manel González explica que els robatoris amb violència a l’espai públic són importants a tenir 
en compte, encara que no sigui una violència extrema o important, sinó que solen ser furts amb 
estrebada, són indicadors que han de millorar.  
 
Exposa que a banda de l’àmbit penal també hi ha totes les infraccions administratives, les quals 
s’han reduït un 2,8%, i presenta una estadística de l’evolució mensual de les mateixes.  
 
Pel que fa al tema de seguretat viària, li dóna la paraula al José Ángel Burrel, de la Guàrdia 
Urbana que explica el gràfic estadístic de l’evolució mensual d’infraccions administratives, 
senyalant una pujada a l’agost que vincula amb l’atemptat ocorregut a Barcelona i amb la 
situació política i social que s’està vivint a Catalunya, i senyala que aquests fets provoquen que 
canviï en certa mesura l’enfocament d’alguns serveis policials.  
 
Respecte a la seguretat viària i accidentalitat, comenta que és possible parlar d’un increment 
progressiu dels accidents, fins a un màxim de 838 l’any 2017, essent una xifra semblant a la de 
l’any anterior. Exposa la relació que s’estableix entre aquesta corba ascendent i la millora de 
les perspectives econòmiques de la població, ja que la millora de l’economia repercuteix en un 
augment de la mobilitat, de manera que amb la perspectiva de tenir més ingressos es compren 
més vehicles i aquest fet repercuteix en un increment dels accidents.  
Així mateix, afegeix, algunes actuacions que es fan amb una intenció de millora de la ciutat, 
com la incorporació de nous carrils o de carrils bici, a vegades compliquen la mobilitat i 
produeixen un increment dels accidents. Comenta que l’increment en la presència de bicicletes 
circulant per la ciutat, tot i els avantatges que té la seva utilització, també comporta riscos.   
 
Pel que fa als delictes contra la seguretat viària, comenta que la categoria en la qual s’inclou el 
major nombre és aquella que fa referència a les alcoholèmies positives de tipus penal i els 
delictes relacionats amb la no obtenció del permís o la pèrdua del mateix per la comissió 
d’infraccions. Senyala que la baixada dels delictes contra la seguretat viària que indiquen les 
estadístiques no es deu a una menor comissió d’infraccions per part de la gent sinó al fet que 
l’estat d’alerta i les necessitats d’organització específiques dels operatius policials en aquest 
context, comporten una menor intervenció dels mateixos, i per tant un menor control de les 
infraccions.  
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En relació a les denúncies estàtiques o d’estacionament assenyala que ells tenen molt poca 
participació, ja que la majoria de denuncies d’estacionament de Barcelona les fan els vigilants 
d’ÀREA de BCN. En quant a les denúncies dinàmiques, repeteix l’argument anterior referent a 
la disminució de la capacitat d’intervenció dels seus operatius degut a les precaucions que han 
de prendre i a la necessitat de dedicar-se a altres serveis.  
 
Destaca també una reducció dels controls d’alcoholèmies, que es tradueix en menys 
detencions, tot i que la ràtio és aproximadament la mateixa respecte l’any anterior, essent un 
7,3% el 2016 i un 7,2% el 2017.  
 
José Ángel Burrel explica que els incidents fan referència a totes les anotacions que realitza la 
sala conjunta de comandament de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, és a dir: trucades de 
ciutadans, serveis planificats, actuacions d’ofici, etc. Indica que el gruix de les demandes fa 
referència a aquelles relacionades amb la seguretat ciutadana, la policia administrativa i trànsit.  
 
Assenyala una disminució generalitzada de les infraccions a les ordenances municipals, que 
atribueix a la situació d’alerta actual. La única que s’incrementa és aquella referent a la 
convivència, que suposa la detecció i sanció pel consum de begudes alcohòliques i que és una 
activitat vinculada a la dotació i el suport extraordinari que va fer la regidoria durant uns mesos 
determinats de primavera i estiu.  
 
En relació als dispositius i actuacions conjuntes dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, 
José Ángel Burrel exposa que han disminuït des de l’any 2015, degut a l’estat d’alerta que 
s’activà aleshores, i a la obligació de dedicar-se a altres tasques que ha recaigut sobre els seus 
operatius des d’aquell moment.  
 
Per acabar, presenta les dades estadístiques referents als contactes i les relacions amb la 
comunitat i atribueix l’increment d’un 7,7% a la voluntat dels dos cossos de treballar amb les 
entitats i la ciutadania.  
  
Dóna per finalitzada la seva intervenció i obre el torn de preguntes. 
 

Comentaris/preguntes Respostes 

 
Jordi Clausell de l’AAVV d’Hostafrancs, demana 
si seria possible separar les dades i realitzar 
aquest diagnòstic per territori, ja que a vegades 
hi ha una percepció de més inseguretat, 
d’absència de Guàrdia Urbana, etc. i això 
permetria posar l’accent allà on fa falta a cada 
territori. 
 

 
José Ángel Burrel respon que és difícil perquè 
tenen 8 barris, però que les dades de barris no 
poden passar-les.  
 

 
Jordi Clausell pregunta on estan categoritzats 
els delictes de violència de gènere en el 
diagnòstic que han presentat i demana que es 
desgrani per poder veure si hi ha hagut un 
increment o no. 
 

 
Manel González respon que aquests delictes 
estan inclosos en la categoria de delictes 
contra les persones i que seria possible 
diferenciar-ho per una propera vegada.  
 

 
Carles Burgès reafirma la importància de 
conèixer aquest tipus d’informació i comenta 
que es podrien estalviar molta feina si els 
envien tota aquesta informació per internet.  
 

 
Es respon que la facilitació o publicació 
absoluta de dades policials és un tema 
complicat i que l’administració limita quines 
dades es poden proporcionar, i s’afegeix que 
les pàgines web de la Generalitat i de 
l’Ajuntament ja faciliten determinades dades.  
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Màxim Montori recull la demanda d’en Jordi 
Clausell, i repeteix que seria interessant 
desgranar les dades segons el territori per 
veure si la percepció de la gent correspon amb 
el que realment està passant, per tal que el 
veïnat pugui tenir una apreciació més ferma de 
la realitat.  
 

 
Manel González comenta que la finalitat 
d’aquesta proposta seria positiva, però que es 
correria el risc que la gent pensés que al seu 
barri tenen lloc molts delictes o que no passa 
res  
 

 
Jordi Clausell: recorda que per exemple la 
Comissió de Seguretat i Prevenció de 
l’Ajuntament de Barcelona proporciona aquest 
tipus de dades per barri.  
 

 
Manel González respon que si que existeixen i 
que actualment és fàcil extreure aquestes 
dades, però són molt escèptics davant la 
possibilitat d’acabar victimitzant segons quins 
territoris.  
 
Xavier Farré comenta que això pot passar 
sobretot si aquestes dades no es depuren 
realment per tal que puguin ésser tractades 
com a indicadors d’un territori concret, ja que 
poden estar alterades per la casuística (no es 
registra en quin punt del recorregut del metro 
s’ha produït el furt, l’augment del turisme altera 
les dades d’infraccions penals en determinats 
barris, etc.)   
 

 
Lluis Maté comenta el seu escepticisme 
respecte aquestes estadístiques. En un barri 
petit com a Font de la Guatlla, la notícia d’un 
robatori es difon molt ràpidament, provoca 
exageracions i augmenta la percepció que hi ha 
més robatoris, i per tant, s’incrementa el 
victimisme. Afegeix que en l’últim consell de 
barri es va presentar una estadística que 
afirmava que a Font de la Guatlla no hi havia 
robatoris i afirma que això no és possible. 
Considera més efectiu el treball directe amb els 
diferents barris i el contacte amb la ciutadania, 
ja que el veïnat pot explicar en directe els 
problemes que percep, i revertir així la 
percepció de llunyania respecte els cossos 
policials 
 

 
Manel González afirma que està d’acord amb 
moltes coses de les que ha dit en Lluís Maté, i 
afirma que les estadístiques poden 
proporcionar dades controvertides. El que la 
gent reclama és més presència policial, 
patrulles a peu, dispositius conjunts, i això es 
proporciona, hi hagi o no delictes. Afegeix que 
tant la Guàrdia Urbana com els Mossos 
d’Esquadra ja estan treballant per potenciar el 
contacte i la proximitat amb la comunitat, i que 
la prova és la quantitat de contactes amb 
referents que han establert.  
 

 
Vicenç Larrotxa, vocal de Mobilitat de la 
Coordinadora d’Associacions de Veïns i 
Comerciants de la Marina, comenta que, tot i 
que entén que l’alerta generada per l’atemptat 
hagi comportat una disminució dels dispositius 
policials, hi ha un problema generat per la falta 
d’efectius de Mossos d’Esquadra i de Guàrdia 
Urbana dedicats a tasques de prevenció i que 
aquesta falta no pot justificar-se en l’estat 
d’alerta, sinó que ha d’estar previst. Demana 
que l’Ajuntament o l’organisme que s’escaigui 
treballi per revertir aquesta falta.  

 
Es respon que no és possible realitzar aquests 
canvis d’un dia per l’altre.  
 
José Ángel Burrel comenta que s’ha notat una 
major visibilitat i presència de la Guàrdia 
Urbana, perquè han posat més efectius del que 
tenien abans a la Marina. En relació a la falta 
d’efectius arran de la seva dedicació a altres 
tasques en el context de l’estat d’alerta, 
senyala que a aquesta situació se li han 
d’afegir els imprevistos diaris generats per les 
circumstàncies polítiques actuals, com un 
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En relació als sinistres de bicicleta, comenta 
que per un costat s’han de fer molts més carrils 
bici, previ acord veïnal, i per altra banda s’ha de 
treballar per conscienciar a la gent, tant els 
ciclistes com els vianants i altres usuaris de les 
vies públiques, sobre els drets i deures de cada 
un. Comenta que totes les bicicletes haurien de 
tenir assegurances i senyala que l’Ajuntament o 
la Guàrdia Urbana haurien de fomentar-ne l’ús i 
comprovar-lo.   
Afegeix que en alguns barris, com a la Marina, 
hi ha certs fets delictius que no es denuncien i 
que per tant no es registren. Demana més 
visibilitat de la Guàrdia Urbana 
 

major nombre de manifestacions al carrer que 
requereixen l’actuació dels efectius.  
 
Manel González respon que els recursos 
sempre són limitats, i demana comprensió en 
relació a les circumstàncies complicades que 
van afectar els últims quatre mesos del 2017.  
 
Robert Pujol en relació als temes de mobilitat 
comenta que hi ha quatre temes en els que 
estan treballant intensament, ja que estan més 
relacionades amb els accidents (semàfors, girs 
indeguts, falta d’atenció i excés de velocitat).  
 
Carles Burgès comenta, tot i que no sap si és 
convenient o no, que si les bicicletes tenen 
assegurança i número de matrícula poden ser 
identificades en cas d’atropellament i Vicenç 
Larrotxa comenta que  moltes companyies ja 
estan incorporant l’assegurança en el cost.  
 

 
Conxita Pérez, de l’AAVV d’Hostafrancs, 
comenta que fa anys sí que hi havia 
estadístiques per barri però que li sembla que 
es van deixar de fer. També vol remarcar la 
falta d’efectius de la Guàrdia Urbana i senyala 
que ho ha advertit a cada audiència pública des 
de fa més de 10 anys.   
 
Remarca el que ha dit el Vicenç sobre els 
ciclistes, comenta que se’ls ha de fer 
reeducació i informació perquè són un perill 
com qualsevol altre vehicle. Senyala que 
s’haurien de repintar els carrils bici de la zona 
Tarragona-Gran Via, ja que hi ha hagut 
accidents.  
 

 
Xavier Farré respon que s’estan fent esforços 
per incorporar més agents, ara hi ha 120 
agents en formació i hi ha una convocatòria de 
150. Senyala que tot i que no són quantitats 
molt elevades, la intenció és restituir i 
augmentar la falta d’efectius.  
Sobre la policia de proximitat de barri, senyala 
que s’està fent un esforç d’educació i que està 
incorporat en el pla de 2016-2019, tot i les 
limitacions imposades per l’administració. 
Demana a la Conselleria d’Interior que 
responguin què pensen fer amb la necessitat 
d’incorporar nous agents a Barcelona ciutat, ja 
que comparteix la opinió de que hi ha una 
manca en el cos de Mossos d’Esquadra.  
Manel González respon que pel que fa als 
efectius de mossos, fa 5 anys que no 
s’incorpora cap agent al cos, però hi ha 
previsió d’una nova promoció que començarà a 
l’escola d’octubre i que significarà la 
incorporació de 500 efectius a tot Catalunya 
d’aquí un any. 
 

 
Conxita, sobre el tema de la delinqüència, 
senyala que a Hostafrancs s’han tancat locals 
de delinqüents, però que actualment s’ha creat 
barraquisme en uns solars, demana que s’avisi 
a les comissaries de la zona d’Entença-Vilamarí 
de que hi ha ferrallers, furtadors i problemes. 
L’Estació de Sants atrau aquests problemes. 
Indica que hauria agraït la presència de 
representants del cos de Bombers a la reunió i 
demana un major control dels edificis de gran 
alçada.  

 
Sobre el tema dels solars Xavier Farré  
demana que no es vinculin els fets delictius 
amb infravivenda i necessitat habitacional de 
determinats col·lectius, per no posar en el 
mateix sac les necessitats de subsistència i els 
delictes.  
 



 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 
 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 

 

Acta del Consell de Presidència, Règim Interior, Seguretat i Mobilitat     5 d’Abril de 2018  7 

Conxita respon a Xavier Farré que el seu 
comentari no tenia aquesta intenció, però de 
vegades si que es vinculen els fets delictius 
amb les necessitats habitacionals, per això 
assenyala que cal parlar de prevenció, i cal 
proporcionar ajuda a les persones que es 
troben en aquesta situació. 
 

 

Jordi Clausell senyala que els sindicats de 
Guàrdia Urbana han denunciat fa temps el 
número insuficient d’efectius, i comenta que hi 
ha la percepció que quan s’avisa a la Guàrdia 
Urbana per un tema de soroll o conflictes la 
resposta és insuficient (o no vénen o vénen 
molt tard), comenta que no és responsabilitat 
seva com a efectius, però que una gran part del 
veïnat es queixa a l’associació de veïns 
d’aquest problema.  
 

 

Marina Grau, de l’AAVV d’Hostafrancs, 
pregunta quin seguiment es fa dels 
requeriments/denúncies que fa la ciutadania, li 
agradaria saber a quantes se’n donen resposta, 
com queda registrat, si hi ha llocs des dels 
quals es truca i no s’hi acudeix mai, i quin altre 
recurs té la ciutadania per demanar una 
resposta.  
 

José Ángel Burrel explica el procediment del 
registre de les trucades de la ciutadania, i 
afirma que les unitats de Guàrdia Urbana 
sempre en tenen constància.   
Afegeix que quan la ciutadania fa un IRIS 
sempre rep una resposta per escrit. Reconeix 
que fan falta més agents, però que hi ha més 
factors a tenir en compte i és necessària una 
major eficàcia per part de tots (administració, 
etc.)  
 

Lluís Maté expressa la seva preocupació pel fet 
que s’està normalitzant una situació de 
perillositat causada per les bicicletes. També 
comenta l’absència de furgons dels Mossos un 
dia a Plaça Espanya i senyala que la seva 
visibilitat és essencial per que la ciutadania 
tingui una percepció de seguretat.  
 

Xavier Farré demana brevetat en les 
intervencions i evitar parlar d’experiències 
personals per deixar pas al següent punt.  
 

Enric Pérez, afectat del pis de Callao, fa un 
reconeixement a la feina que fan els dos cossos 
i reconeix els efectius que tenen són els que 
tenen. Fa una crítica a la falta d’intervenció i/o 
la tardança en intervenir per part de la Guàrdia 
Urbana quan la ciutadania truca per avisar 
d’algun conflicte i senyala que aquest fet és 
reiterat en el temps.  
 

José Ángel Burrel respon que no considera 
que la ràtio de trucades-intervencions estigui 
tant desequilibrada i que més enllà del cas 
particular de l’Enric, considera que les 
respostes de la Guàrdia Urbana s’efectuen 
força ràpidament, tot i que reconeix que en 
horari nocturn el servei està més ocupat. 
Afegeix  que són un equip implicat i involucrat. 
 

Josep Ortiz, de l’AAVV d’Hostafrancs: vol 
reincidir en el tema dels solars als que ha fet 
menció la Conxita. Va explicar la problemàtica a 
la immobiliària Núñez Navarro ja que en són els 
propietaris, i comenta que actualment ha 
empitjorat. Hi ha barraques on hi viu gent que 
es dedica al furt, ferralla i furgonetes que cada 
nit aparquen, descarreguen i piquen la ferralla. 
Demana al Xavier Farré si s’han posat amb 
contacte amb Núñez Navarro per solucionar el 

Ariadna Ros, tècnica de prevenció, contesta 
que la situació està denunciada, s’han fet les 
filiacions dels dos solars per part de la Guàrdia 
Urbana, i els serveis socials hi estan actuant 
des de que es va detectar el problema gràcies 
a les queixes del veïnat. Adverteix que és un 
procediment llarg. 
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problema. Comenta que ell ja va parlar amb la 
Guàrdia Urbana, que li van contestar que ja hi 
havien fet intervencions però que no hi volien 
entrar sols.  
 
 

 
 
Carles Burgés proposa passar al següent tema.  
 
 

3. Pla director de la Guàrdia Urbana a Barcelona.  
 
José Ángel Burrel presenta en què consisteix el Pla director de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, com a full de ruta del nou govern municipal. Explica que una de les qüestions que 
s’han volgut impulsar són totes aquelles vinculades a la proximitat. Presenta l’evolució 
realitzada en aquest sentit i la fase actual d’aprofundiment, que fa referència a la incorporació 
de la policia de barri. 
 
Presenta com funciona la policia de proximitat com a model policial, comentant que ja ha 
contactat amb els presents i que per tant tothom la pot identificar. Exposa l’organització de la 
Guàrdia Urbana i senyala que quan es tracta d’assignar recursos i proporcionar atenció la 
piràmide s’inverteix i es potencia el treball de base mitjançant els equips de proximitat.  
 
Explica que abans les unitats de suport policial tenien objectius anuals propis i que tanmateix, 
actualment la majoria d’objectius estan relacionats amb les demandes que es fan des dels 
districtes.  
 
Explica la organització operativa en el districte, senyalant que tenien 4 agents de policia 
comunitària, tot i que ara en tenen 3 degut a una baixa, i el desplegament de cotxes patrulles i 
motos en els diferents sectors policials operatius que agrupen diferents barris, en aquest cas, 
els barris de la Bordeta, Hostafrancs i Font de la Guatlla. Explica que aquests efectius 
s’incrementaran avui i hi haurà un agent per barri, que serà el contacte de proximitat, suposant 
un increment en el coneixement de les problemàtiques del barri i intentant actuar de manera 
més preventiva que no pas reactiva a fi de que els problemes no es consolidin.  
 
Presenta un organigrama de l’organització interna de la policia comunitària, indicant que es 
crea la figura del sergent de la policia de barri, que comandarà l’equip, i que tindran el suport 
dels equips d’educació viària i de l’equip d’assistència tècnica operativa, especialistes en 
seguretat ciutadana, policia administrativa i circulació, és a dir, que una bona part de 
l’estructura de la unitat s’integrarà sota la mateixa dependència, i amb el suport de la resta de 
la brigada.  
 
José Ángel Burrel exposa que a través d’aquests esforços s’intenta incrementar la capacitat de 
resolució de l’equip de policia de barri, de manera que les demandes del veïnat puguin ésser 
resoltes pels mateixos, i la resta de la brigada pugui dedicar-se a atendre la resta de trucades.  
 
Seguidament presenta un gràfic amb les demandes que recauen en la policia de barri, tant les 
internes (conseller/a tècnic, tècnics/ques de prevenció, tècnics/ques de barri, regidors/es, 
gerents/es, prefectura, unitat) com les externes (partits, entitats, IRIS, 112/092, consellers/es, 
ciutadania, òrgans de participació). En relació a les demandes, Burrel senyala que ni el regidor 
ni el gerent conflueixen directament sobre la policia de barri, sinó que les demandes es filtren a 
través dels diferents comandaments i protocols dels que disposen.  
 
Presenta el mètode CASA (cerca, acció , seguiment i avaluació), utilitzat per realitzar tota 
aquesta feina i senyala que cal estandaritzar els procediments, crear nous indicadors de 
proximitat i compartir el coneixement entre els diferents districtes. Explica que el que s’ha afegit 
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al mètode utilitzat fins ara és l’avaluació, per això cal generar aquests nous  indicadors 
d’impacte. A continuació presenta les funcions de l’Oficina de proximitat, com a nou òrgan 
administratiu i com a coordinadora de tots els equips de barri dels districtes que s’encarregarà 
de dur a terme aquesta feina. Les funcions són les següents: 
 
-Disseny i planificació dels programes de proximitat (seguretat viària laboral, gent gran, 
operació Nadal, hotels, farmàcies, AMPAS...). 
-Seguiment i avaluació dels indicadors de proximitat. 
-Supervisió dels procediments relacionats amb l'aplicatiu de Relacions amb la Comunitat. 
-Interlocució amb l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de mossos d'esquadra. 
-Participar en la Taula de Proximitat de nivell ciutat.  
-Direcció funcional del CREDUM i PIT. Continguts pedagògics. 
-Fer seguiment de Carpeta de Barri i Conflictes Emergents. 
-Participar en la construcció del mètode CASA. 
-Coordinació del programa dels TBC - Treballs en benefici de la comunitat. 
-Referent de la Guàrdia Urbana del programa de "Joves i autoritat". 
-Coordinació dels EATOS de les Unitats Territorials.  
-Unificació de criteris i procediments d'actuació dels equips de Policia Comunitària de les UTs. 
-Aprovar i compartir les bones pràctiques dins de l'ambit de proximitat. 
-Proposar millores en els termes de proximitat. 
-Participar en el disseny de cursos de proximitat i Educació Viària. 
-Interlocució amb la Unitat d'Informació i Documentació en els temes de proximitat, sense 
perjudici de la prefectura de cada Unitat Territorial. 
  
A continuació presenta dades de caràcter socioeconòmic que publica l’Ajuntament i exposa la 
seva utilitat com a base estadística per a consolidar un coneixement més científic de la policia 
sobre el territori.  
 
Finalment, exposa els nous reptes que planteja la proximitat per les actuacions policials:  

- L’increment de la complexitat dels problemes, fruit de la globalització, de les 
transformacions socials i l’avenç tecnològic (xarxes socials, joves, etc.) 

- L’aparició de fenòmens nous  amb un gran impacte, com els radicalismes i el turisme  
Comenta que a més a més s’incorporen demandes específiques del nou equip del govern: la 
vulnerabilitat social, que contempla una multiplicitat d’indicadors (edat, situació 
socioeconòmica, família, etc.). Senyala que el districte de Sants està per sota de la mitjana de 
Barcelona en termes de vulnerabilitat social i la necessitat de tenir-ho present. 
 
Seguidament dóna la paraula a Robert Pujol per a què expliqui l’estat de la qüestió actual de la 
policia de barri al districte. 
 
Robert Pujol explica la substitució de determinats agents i la incorporació de cinc de nous 
mitjançant un procés de selecció dins de la unitat. Exposa que el personal és voluntari, i que 
per tant hi ha un element de motivació ineludible en la seva feina, i que demà comencen una 
formació de 8 dies. A partir del dia 27, afegeix, començaran a contactar amb alguns dels 
assistents per començar a consolidar aquest nou model, que ja funciona en altres barris de la 
ciutat.  
Afegeix que al proper consell segurament tindran indicadors de proximitat.   
 

4. Torn obert de paraules 
 

Comentari/pregunta Resposta 

Enric pregunta si tindran els mateixos horaris 
que la policia de proximitat, exposant la seva 
preocupació per l’atenció a les demandes 
nocturnes.  
 

Robert Pujol respon que el primer criteri per 
seleccionar-los serà la flexibilitat horària i afegeix 
que la solució per la problemàtica de les 
demandes nocturnes no serà la policia de 
proximitat.  
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Sergi Sarri: conseller grup municipal Demòcrata 
pregunta quin canvi hi haurà en la forma 
d’actuar de la policia de barri.  
 

Robert Pujol respon que es farà un esforç amb 
oficina de coordinació amb la prefectura, i que 
les eines informàtiques que tenen es 
potenciaran. Del que es tractarà, explica, és d’un 
increment d’efectius en una determinada tasca, 
molt similar a la policia comunitària, i hi haurà un 
sergent que abans no existia. Explica certes 
diferències de funcionament entre ambdós 
models.  
 

Vicenç Larrotxa comenta que, tot i que les 
entitats tindran una millor comunicació amb la 
policia, li preocupa si el públic en general notarà 
una major presència de la Guàrdia Urbana al 
carrer. 
 

Robert Pujol respon que la presència de policia 
de proximitat no proporcionarà una major 
visibilitat de Guàrdia Urbana al carrer.  
Burrel comenta que necessiten el suport del 
districte, i quan calgui el dels Mossos o de les 
altres administracions.  Explica que l’Ajuntament 
està fent inversions molt importants com, per 
exemple, el curs de formació mencionat i 
expressa les bones intencions de la unitat i de 
tots els serveis que hi vincularan la seva feina 
per tirar endavant aquest nou model. Desconeix 
si hi haurà una percepció d’una major presència 
d’agents al carrer, però destaca que l’important 
és que es noti que hi ha menys conflictes o que 
es resolen més ràpidament, quan són incipients. 
Afegeix que quan l’equip estigui format li 
agradaria presentar-los en el proper consell. 
 
Xavi Farré comenta que més enllà d’una qüestió 
de quantitat ell considera que suposarà un canvi 
organitzatiu, un canvi en la forma de treballar.  
Afegeix el concepte de territorialització del servei 
i comenta que significarà una millora en 
l’organització i la coordinació dins el mateix 
servei i cap els altres àmbits (educatiu, serveis 
socials, etc.), comportant una integració dels 
serveis que hi ha a la administració a fi de 
confluir en la qüestió de la prevenció i la 
seguretat.  
Afegeix que aquest canvi en la història de la 
Guàrdia Urbana no serà immediat però 
tanmateix obre un camí sobre el que se seguirà 
treballant 

 
Conxita Pérez pregunta si els agents que es 
formin a través d’aquests cursos tindran  
l’autorització o el poder executiu per actuar 
coordinant a tots els serveis 

 
Es respon que si, i que s’està treballant així. 
 

 
Julià Carrasco, vocal de seguretat de Font de la 
Guatlla explica que, en relació al tema de la 
policia de proximitat, es va sentir privilegiat al 
ser escoltat per Carlos Abella al explicar-li una 
problemàtica entorn una torre que podia ser 
ocupada 

 
S’agraeix el comentari per part dels cossos de 
seguretat. 

 
Enric Jara, comenta que, venint de part de la 
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plataforma de Can Batlló, espera una trucada o 
reunió per veure com poden trobar una solució 
en termes de seguretat a l’espai de Can Batlló 
que no posi en perill a les persones que 
transiten i que no poden competir amb els 
vehicles.  
 
 

 
 
Sense més comentaris, es tanca la sessió i es convida al proper consell amb els nous agents 
de  la policia de barri. 

 


