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     AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

______________________ 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo, en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup 

Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Sants-Montjuïc, exposa: 

 

 

- Atesa l’enquesta de Victimització 2020 realitzada entre 10 febrer i 6 març, amb 441 

entrevistats del districte, no aporta dades precisament del període de 6 mesos 

posteriors en que vivim en una situació particularment diferent.  

- Atès  que l’índex de fets contra la seguretat més alt que la mitjana de ciutat es 

dona a metro i nusos de transport, que existeix un repunt de robatoris a vehicles, 

una existència més elevada de denúncia (de 17,1 a 22,0) en l’àmbit personal, un  

manteniment d’aquests fets a les botigues, cridant l’atenció que el més baix de 

denúncia en tots el àmbits, excepte en domicili, era entre 65 anys i més (13,8).  

- Atès el baix índex de denúncia està motivat per “considerar que la policia pot fer 

poca cosa, perquè resulta complicat, i per la baixa confiança en la justícia i en la 

policia” (sic). 

- Atès que tot el sud-est de la ciutat (St. Martí, Eixample, Ciutat Vella i Sants-

Montjuïc) és objecte d’un índex superior de localització de fets delictius.  Que 

aprovava amb només un 5,3 (de 0 a 10) la percepció fins al 6 de març després de 

baixar un 0,8 (6,1) des de l’any anterior. Que arriba al 4t lloc per la cua respecte a  

percepció de seguretat al barri.  Que un 85,7 considerava que la seguretat ha 

empitjorat o segueix igual, repuntant en un  9,1 fins al 26,1 del total als darrers dos 

anys. 

- Atès que s’atribueix l’empitjorament de la seguretat al barri, recollint el 82,4 % de 

les opinions a: “l’increment de la delinqüència a, la inferior presència de cossos de 

seguretat, la immigració, a la difusió dels mitjans de comunicació, empitjorament 

de condicions de vida, indigència i deteriorament dels espais públics” (sic). 

- Atès que és el soroll en els diferents àmbits el que representa un 36% dels 

conflictes de convivència viscuts personalment per veïns i veïnes. I son la brutícia 
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(50%) i les molèsties per patinets i bicicletes (42,7%) els que consideren bastant o 

molt greu de tots els problemes als barris. 

- Atès que per aquest grup municipal, en les seves relacions personals amb veïns i 

veïnes de tots els vuit barris del districte, en la seva participació a les xarxes socials 

i grups que davant de la manca de resposta i/o ineficàcia de les forces de seguretat, 

ha pogut constatar l’auto-organització de grups amb l’objectiu de donar-se suport 

mutu davant de la sensació d’inseguretat i constatació de determinats fets contra 

les persones. 

- Atès igualment recollides directament de la ciutadania les creixents deficiències en 

el manteniment de l’espai públic i serveis de neteja en termes generals, que venen 

a sumar-se a la sensació de degradació, desconcert i de malestar de veïns i veïnes, 

incrementat per la situació sanitària que exigeix precisament tot el contrari. 

- Atès que la complexitat social actual fa que no totes les actuacions s’hagin de dur a 

terme a través de la Guàrdia Urbana, i és també el personal administratiu, de 

gestió i d’atenció al ciutadà, que sense pràcticament incrementar costos de 

personal, donar resposta àgil i eficaç, a la ciutadania. 

 

D’acord amb el que estableixen els articles 55.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament 

Orgànic Municipal, i l’article 32, 34 i concordants del Reglament intern d’organització i 

funcionament  del Districte de Sants-Montjuïc formula la següent:  

 

                                                               PREC 

que exclusivament per la seva millor comprensió i execució s’articula en punts separats 

tot i la seva unitat de sentit i destí:  

1. Que es traslladi a l’Ajuntament de la ciutat la necessitat d’actualitzar l’enquesta 
de victimització per aproximar el grau de coneixement de  la realitat social 
actual en un termini màxim de tres mesos,  

2. que per donar resposta a les diverses problemàtiques socials, s’impulsi a 
l’Ajuntament de la ciutat per generar els protocols d’actuació i les respectives 
cartes de serveis, i també una formació conjunta, específica i qualitativa de tots 
els cossos d’emergències, seguretat, agents cívics i educadors de carrer, de cara 
a poder fer una gestió complerta de la resolució dels conflictes, 
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3. que s’exigeixi la integració en les polítiques de prevenció i seguretat els agents 
cívics i les educadores de carrer, promovent l’increment del seus recursos 
humans per atendre la ciutadania i els conflictes que a diari es denuncien, 

4. que en el termini de tres mesos i amb la participació de la ciutadania i els grups 

municipals de districte, s’elabori un pla de xoc de Districte, personalitzat barri a 

barri, per actuar davant les diferents  problemàtiques abans destacades, per tal 

de donar puntual resposta individualitzada en el temps i en la matèria als 

ciutadans que la reclamen, dotant dels mitjans, administratius, de gestió, 

d’inspecció i d’actuació a peu de carrer, utilitzant els mitjans existents de 

participació, mediació, d’assistència social i sancionadors, si s’escau, per donar 

àgil, eficaç i puntual resposta a les queixes sobre seguretat destacades per la 

ciutadania del nostre districte, simplificant actuacions i carregant amb els 

tràmits des de l’administració, simplificant els d’actuació ciutadana, 

5. i que recollint pormenoritzadament les dades i incidències sobre brutícia i resta 

de manteniment digne del espai públic denunciades, es respongui intervenint 

amb els equips d’inspecció necessaris i penalitzar quan calgui als concessionaris 

del servei, exigint-li la dotació de recursos adients al servei compromés, la 

immediatesa en l’atenció i la dignificació laboral dels seus empleats, donant 

compte trimestralment de les actuacions realitzades de forma territorialitzada 

per cada barri del Districte. 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 5  d’octubre de 2020 
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