CONSELL DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
Identificació de la sessió:
Núm. De la reunió: 01/2014
Caràcter: Ordinari
Data: 27 de febrer de 2014
Horari: De les 19.40 a les 21.29h
Lloc: Sala d’actes de la Comissaria de la Guàrdia Urbana
Hi assisteixen els següents membres del Consell:
Alemany, Jesús
Arumí, Francesca
Aumatell, Anna
Ballana, Joan
Bové, Imma
Casanovas, Josep
Castells, Albert
Freixa, Josep
Hernández, Francesc
Jurjo, Antoni
Lapeira, Iban
Mesa, Conxita
Molas, Cristina
Montané, Roser
Prat, Montse
Puig, Lluís
Riera, Miquel
Diez, Núria
Reniu, Enric

AV La Calla
Comerciants de la Rambla
Coordinadora Servei Mediació
President Consell Convivència i Seguretat
UGT Osona
AV Barri d’Osona
CUP Vic
Ciutadà proposat
MMEE
Inspector en cap Guàrdia Urbana
SI Vic
AV Caputxins
Coordinadora Agents Cívics
Coordinadora Regidoria
AV Remei
AV La Guixa
Rebost Solidari
Associació Colombolatina (Substit. a Rodas, Sánchez, Luis Edgar)
AV Plaça Moragas

Ordre del dia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Seguiment dels acords de la sessió anterior
Presentació del mapa de la conflictologia de Vic
Campanya tinença d’animals domèstics amb el Consistori Infantil de Vic
Protocol d’actuació en pisos buits
Dades radar. Dades Oficina Intermediació Hipotecària.
Informacions de la regidoria de Convivència i Seguretat
Pluja d’idees i precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. Seguiment dels acords de la sessió anterior
El president del Consell (JB) repassa els acords de la sessió anterior.
a. La Guixa: es va fer una reunió amb d'altres regidors.
L'inspector Toni Jurjo (TJ) informa que s'han realitzat 8 controls, 177 vehicles
controlats i només 1 denunciat.
El representant de l'AV de La Guixa explica que ara estan treballant una proposta amb
la Diputació per tal de poder corregir l'amplada de la carretera, que n'és el principal
problema.
b. Sistema de multes condicionades per ciclistes incívics:
JB recorda que la intenció de la regidoria és fer pedagogia.
Cedeix la paraula a TJ: a nivell jurídic la ordenança preveu aquesta mesura. Només hi
entren les multes més freqüents en quant a queixes: contra direcció i circular per la
vorera. Es faria el curs i si se n’obté l’aprofitament, llavors la denúncia quedaria
anul·lada. Recorda que això es pot fer perquè la nostra ordenança ho permet, no la
llei. JB afegeix que això s'explicarà públicament i també a la premsa, per tal que
tothom ho sàpiga.
3. Presentació del mapa de la conflictologia de Vic
JB fa una presentació del mapa que s’ha elaborat durant els últims mesos. Es tracta
de fer un repàs de totes les incidències de cada servei de la regidoria, posar-les en
comú i repartir-les per sectors de la ciutat. Es recorda que aquest mapa és només un
esbós, que cal completar amb la resta de dades del 2013.
JB li cedeix la paraula a Guillem Dorca, estudiant d’últim curs de Ciències Polítiques
de la Universitat Pompeu Fabra, que és qui ha elaborat aquest mapa com a treball de
final de curs; en col·laboració i colze a colze amb els tècnics de cada servei de la
regidoria.
JB explica els sectors de la ciutat que es poden observar al mapa es corresponen als
sectors amb els quals treballa el grup de proximitat de la Guàrdia Urbana.
Explica la llegenda del mapa, que es reparteix als assistents.
En Guillem Dorca explica que durant aquests mesos ha fet el buidatge de dades de les
bases de dades dels serveis de la regidoria. L’aplicació permet fer diferents tipus de
cerca.
JB fa especial referència a la importància que té aquest anàlisi per la regidoria, a l'hora
d'enfocar el treball dels serveis; per exemple a través del projecte de boca-orella cívic
(antirumors).
Aportacions dels membres del Consell i cometaris:
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Iban Lapeira, grup de SI Vic demana el perquè d’aquesta distribució de sectors. JB
respon que es tracta de la mateixa distribució dels sectors amb els quals treballa el
grup de proximitat de la Guàrdia Urbana. També comenta que d’una lectura ràpida
se’n pot extreure que alguns barris tenen més problemàtiques que d’altres. JB diu que
el mapa respon a les demandes que té la regidoria, la realitat.
AV Remei: demana si també hi surt la brutícia al carrer. JB diu que tot el que hi ha
aquí son queixes/demandes que entren per qualsevol dels tres serveis de la regidoria.
Pep Freixa: demana el perquè d'aquesta tria d'items. JB diu que responen a totes les
queixes rebudes de forma reiterada. Els criteris son en funció de la problemàtica que hi
ha. Pep Freixa suggereix de canviar-li el nom i l’aportació és acceptada per JB. Pep
Freixa també es pregunta com s’ha d’analitzar, perquè passa on passa? JB informa
que aquest és el kit de la qüestió i que precisament es tracta d’això, de visualitzar
quines són les demandes en funció dels diferents sectors amb els que està dividida la
ciutat. Això permetrà actuar en conseqüència i repartir i racionalitzar millor els recursos
i serveis de la regidoria.
Jaume Casanovas: proposa posar el nombre d’habitants a cada sector. JB accepta
l’aportació.
Per acabar el punt, JB apunta que cal ser transparents, per tal de ser més eficients. El
més important és que els membres del Consell vegin quin és l'esperit del mapa.
4. Campanya tinença d’animals domèstics amb el Consistori Infantil
La coordinadora dels Agents Cívics, Cristina Molas (CM), explica què és el consistori
Infantil. Un òrgan creat a través de la regidoria d’Educació que té per membres a
representants de 6è de primària de totes les escoles de Vic.
La regidoria de Convivència i Seguretat col·labora cada any amb el Consistori Infantil,
enguany els membres del consistori van fer una pluja d'idees i llavors es van concretar
una sèrie d'accions per tal de portar a terme una campanya de tinença responsable
d’animals domèstics:
- Enviar una carta a totes les persones que tenen un gos censat a la ciutat
que l'escriuen ells mateixos.
- Col·locar banderoles al costat de les caques que trobin a la ciutat. En uns
espais en concret.
- Repartir i penjar cartells a les botigues.
- Elaborar un vídeo que el penjarem a les webs de l’ajuntament i de la
regidoria.
- Volen anar a alguna TV comarcal a explicar la campanya.
Aquesta campanya es portarà a terme a finals de maig o principis de juny i s'explicarà
públicament.
Aportacions si comentaris dels membres del Consell:
Conxita Mesa: demana que també fem referencia a les pixarades dels gossos. JB diu
que aquest és un tema pendent i que prèviament cal regular-lo en l’ordenança, que ara
no ho està.
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5. Protocol d’actuació en pisos buits
La coordinadora del Servei de Mediació, Anna Aumatell (AA), explica el projecte i diu
que quan es va crear l’Oficina d’Intermediació Hipotecària ja es va fer un anàlisi que
semblava posar de relleu la quantitat de pisos buits de propietat bancària que hi havia
a la ciutat. En última instància, a través dels tècnics de l’Ajuntament es poden iniciar
expedients sancionadors. La finalitat és fer aflorar aquests pisos i intentar posar-los a
lloguer. Prèviament, però, cal elaborar-ne el cens.
Arrel de la moció aprovada per l’últim Ple de l’ajuntament, però també pel treball portat
a terme per la regidoria de Convivència i Seguretat, ja s'ha començat a fer un cens a
través del qual es vol saber si el pis està buit o no. La llei diu que només es pot iniciar
un expedient si el pis porta més de dos anys buit i, prèviament es fan dos
requeriments. A dia d'avui estem en el treball del cens. Per poder certificar que el pis
està desocupat hem de recollir informació de totes les fonts possibles. JB afegeix que
s’està fent un treball interdepartamental dins de l'ajuntament per tal de fer un bon cens.
Aportacions i comentaris dels membres del Consell:
Pep Freixa: li sona que a la Comissió d'Habitatge sortida del Consell de Ciutat s'havia
comentat que la Diputació de Barcelona estava elaborant un estudi sobre els pisos
buits de Vic. Després del Consell s’ha pogut saber que aquest estudi es va iniciar fa
temps però que mai es va arribar a culminar.
6. Dades de l’Oficina d’Intermediació Hipotecària del 2013. Dades del radar
de la Guàrdia Urbana
a). Pel que fa a les dades de l’Oficina d’Intermediació Hipotecària del 2013, al final
s’adjunta tota la documentació que es va projectar el dia del Consell.
b). TJ fa un aclariment sobre el mapa de recursos presentat anteriorment i explica que
les dades que apareixen al mapa no tenen res a veure amb els delictes i faltes. El
mapa reflexa únicament les demandes en convivència ciutadana dels 3 serveis
(proximitat, cívics i mediació).
Radar:
Els vehicles controlats augmenten un 19% i les denúncies un 69%. Aquest increment
és degut a l'ampliació de carrers on s'ubica el radar (que s'anuncia per Twitter
diàriament). Aquests carrers s'han ampliat cap al polígon degut a l'elevada quantitat de
queixes. Quan es comença en un carrer nou, s'avisa amb senyalització però també es
fan tres setmanes d'avisos.
JB afegeix que els hàbits canvien i la velocitat disminueix quan el radar està molt de
temps en un punt en concret, quan això es comença a notar és quan s’intenta anar
ampliant els bons hàbits a d'altres carrers.
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7. Informacions de la regidoria de Convivència i Seguretat
JB cedeix la paraula a l’Inspector de Mossos d’Esquadra, Francesc Hernández (FH) i a
TJ que exposen les dades següents:
El global d’il·lícits penals va descendir l’any 2013 respecte de l’anterior, d’un 2,5% (és
el resultat mitjà entre el descens d’un 7,2% de delictes i l’augment d’un 2,3% de
faltes). Els il·lícits penals més comuns són els que atempten contra el patrimoni, que
representen un 69,5%.
Tot i baixar els delictes, la qual cosa és positiva i referma la bona feina que s’està fent,
també és molt important destacar l’augment de l’eficàcia policial ja que tot i haver-hi
menys delictes, s’han augmentat les detencions, un 5,7%, respecte de l’any anterior
2012.
Els controls de radar van descendir de 465 a 274, a causa de les avaries que durant
l’any va patir l’aparell cinemòmetre. No obstant l’eficiència ha estat superior ja que han
augmentat el número de vehicles controlats (de 178959 a 214420) i les denúncies
formulades (de 2404 a 3898). L’índex de denúncia ha passat d’un 1,34% a un 1,82%,
que segurament és atribuïble a que s’han planificat controls en carrers en què fins ara
no se n’havien fet i alguns són de connexió amb els polígons (carrers que per la seva
configuració conviden més a córrer). Els carrers afegits van ser l’Av. Del Bruguer, el
Francesc SantCliment, el Miquel dels Sants Salarich i Torrents i el carrer Montserrat,
tots ells a petició dels veïns.

JB informa que enguany també se celebrarà la Jornada de Portes Obertes de la
comissaria de la Guàrdia Urbana i de la regidoria de Convivència i Seguretat, serà el
diumenge dia 27 d'abril de 2014 durant el matí. En aquesta diada, amb una clara
voluntat de transparència, s’ensenyaran com cada any les cel·les de la comissaria,
que estan en perfecte estat de conservació i compleixen amb la normativa vigent , en
contraposició amb algunes deficiències estructurals i alguns aspectes de millora que
apuntava un recent informe del Síndic. A posteriori, un cop fetes les petites accions de
millora i fets els aclariments oportuns per contrastar les no deficiències estructurals al
Síndic, aquest ha arxivat l’expedient donant conformitat a les instal·lacions.
8. Precs i preguntes
Intervenció 1
Conxita Mesa, representant de l’AV dels Caputxins:
Queixa relacionada amb els ferros de la vorera que faciliten l’entrada als pàrquings de
la ciutat, Sembla que l’ajuntament els va requerir perquè en retiressin uns però en
segueixen veient a d’altres llocs. Volen saber quina és aquesta normativa i si es pensa
aplicar a tota la ciutat. JB es compromet a traslladar aquesta consulta al departament
competent de l’ajuntament.
Intervenció 2
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Miquel Riera, representant del rebost Solidari:
Fa públic un agraïment a l'ajuntament pel nou local del què disposa el Rebost Solidari.
Exposa les noves dades del Rebost:
Atén a 300 persones cada 15 dies d'extrema pobresa.
I a 300 persones més cada 15 dies de menys pobresa.
Intervenció 3
Francesca Arumí dels Comerciants de la Rambla:
Davant la plaça de l’estació hi ha un semàfor que queda massa alt. Demana un senyal
una mica més baix.
Intervenció 4
Pep Freixa:
Ordenança de circulació de bicicleta. Fer-ne més difusió, sobretot de cara a l'inici de la
campanya. JB es compromet que quan es faci la campanya, s’atendrà.
Intervenció 5
Josep Casanovas, AV Barri d’Osona:
Demana més control dels ciclistes que circulen per l’entorn de la Plaça Osona. JB
informa que s'hi han fet controls, però que és una zona molt especial i de difícil acció,
perquè està envoltada de camps. Es fan avisos perquè els ciclistes vigilin, però posar
sancions en aquests espais “més rurals” és més complicat que en d’altres tipus de
zones o carrers.
ACORDS:
a. Considerar i estudiar totes les aportacions i comentaris entorn al
mapa de la “conflictivitat” presentat avui als membres del Consell.
b. Traslladar les queixes, demandes i suggerències als regidors i tècnics
responsables de cada departament. Així com treballar totes les
relacionades amb els serveis de la regidoria de Convivència i
Seguretat.
Sense més intervencions, s’aixeca la sessió.

