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ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL
CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, essent les dinou hores i trenta i cinc
minuts del dia quatre d’abril de dos mil setze, prèvia convocatòria realitzada a
l’efecte en els termes legalment previstos, es reuneixen a sala de la segona
planta del Castell del Borni, en sessió ordinària i primera convocatòria en serhi present el quòrum exigit, els membres del Ple del Consell Municipal de
Seguretat i Prevenció de Cornellà que a continuació es relacionen, sota la
Presidència del Vicepresident del Consell, senyor Antonio Martínez Flor, per
absència del President, i actuant com Secretari el seu titular, senyor Andrés
José Doblas Gómez.
Hi assisteixen:
Vicepresident:
Vocals:

Secretari:
Invitats:

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.

Antonio Martinez Flor
Óscar García Saldaña
Ismael Ciurana Sánchez
Jordi Cuesta i Grande
Sergio Gómez Márquez
Daniel Serrano Coronado
Julián Gallardo Gallego
Javier Egea Martínez
Ramón Chao Paradas
Segundo Poblador Trinidad
Manuel Hernández Blázquez
Alfonso Saucedo Pedregal
Angel García Garrido
Joan Barrera Riba
Carmen Brito Ruiz
René López Lucas
Pura Velarde Cidoncha
Andreu Doblas Gómez

Sr.
Sr.
Sr.

Joaquín Cruz Ureña
Víctor Manuel Alcañiz
Rubén García Angosto

Excusen la seva assistència:
President:
Vocals:

Sr.
Sra.
Sr.

Antonio Balmón Arévalo
Diana Colominas Batista
Luís López Muñoz

No excusen la seva assistència:
Vocals:

Sra.

Judith Izquierdo Fernández
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A continuació es procedeix a despatxar els assumptes que integren l’Ordre del
Dia i que són els següents:
Punt primer.- Aprovació de l’acta amb referència núm. 08/2015 de la
darrera sessió extraordinària de tres de desembre de dos mil quinze.
El Vicepresident senyor Antonio Martínez Flor, dona per aprovada l’acta de la
darrera sessió del Consell en no haver-hi cap al·legació en contra.
Punt segon.- Informació general.
El senyor Ramón Chao Paradas, cap de l’ABP de Cornellà de Llobregat de la
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME), informa de la situació
general de seguretat del passat 2015 a la ciutat i dona compte del treball que
du a terme el cos que comanda d’acord amb les dades presentades a la
darrera Junta Local de Seguretat de vuit de març de dos mil setze.
El Vicepresident senyor Antonio Martínez Flor, demana si hi ha alguna
pregunta sobre aquesta informació, intervenint el senyor Ismael Ciurana
Sánchez volent saber si hi ha dades de com estem a nivell de seguretat en
relació a d’altres ciutats de l’entorn.
Responent el senyor Ramón Chao que segons les zones es donen pujades o
baixades a les ràtios delictuals i que cada ciutat té els seus percentatges, però
que en general la nostra regió és de les que més han abaixat els delictes i que
la nostra ciutat també es troba en aquesta millora en relació a d’altres ciutats
veïnes o properes.
A continuació el senyor Manuel Hernández Blázques, comissari cap de la
comissaria del Cos Nacional de Policia de Cornellà de Llobregat, comenta les
dades del treball aquest cos durant el passat 2015.
El Vicepresident senyor Antonio Martínez Flor, demana si hi ha alguna
pregunta sobre aquesta informació, no havent cap pregunta al respecte.
Acte seguit el senyor Joaquín Cruz Ureña, tinent de la Compañia de la
Guàrdia Civil de Vilanova i la Geltrú, competent en les seves funcions a la
nostra ciutat, exposa les dades del treball d’aquest cos durant l’any 2015.
El Vicepresident senyor Antonio Martínez Flor, demana si hi ha alguna
pregunta sobre aquesta informació, intervenint el senyor Sergio Gómez
Márquez demanant saber si sobre els mercadets al aire lliure es fan algun
tipus d’inspeccions per part de la Guàrdia Civil.
Responent el senyor Joaquín Cruz, que de moment no s’han fet de forma
sistemàtica però que si hi ha informació sobre il·lícits es pot fer en qualsevol
moment. Indicant que el que normalment s’inspecciona és si hi han
falsificacions com a delicte perseguible contra la propietat industrial i que si es
trobessin si fos el cas per exemple venda de CD’s no autoritzades es podria
aplicar una denúncia per Ordenança Municipal per part de la Guàrdia
Urbana.
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Intervé el cap de la Guàrdia Urbana, senyor Segundo Poblador Trinidad,
indicant que sobre la majoria d’inspeccions que es fan conjuntament amb la
Guàrdia Civil, prèviament hi ha hagut algun tipus d’informació sobre possibles
il·legalitats per part dels agents guàrdies de barri o per alguna altre via com
queixes o denuncies ciutadanes sobre algun taller clandestí per posar un
exemple.
En aquest sentit, indica el senyor Joaquín Cruz, que en una inspecció
conjunta en un taller clandestí de la ciutat de l’Hospitalet, van a anar per
comprovar si havien residus il·legals juntament amb el Cos Nacional de Policia
que comprovarien la normativa d’immigració, i també va a assistir Guàrdia
Urbana per verificar el compliment de la normativa municipal i finalment
Mossos per què es va detectar coure robat. Així que al final van treballar tots
els cossos col·laborant en forma coordinada, cadascú en les seves
competències.
Finalment, el senyor Segundo Poblador Trinidad, cap de la Guàrdia Urbana,
dona compte del treball que va dur a terme el cos que comanda l’any 2015
comentant les dades presentades a la darrera Junta Local de Seguretat de vuit
de març de dos mil setze.
El Vicepresident senyor Antonio Martínez Flor, demana si hi ha alguna
pregunta sobre aquesta informació, intervenint el senyor Julian Gallardo
Gallego indicant que pot ser seria bo que les inspeccions que dur a terme la
Guàrdia Urbana sobre els autocars quan fan alguna sortida de centres
escolars o entitats, fos obligatòria en lloc de voluntària a petició dels
organitzadors.
Responent el senyor Segundo Poblador que no hi ha obligació legal de fer-ho
en totes i que es realitza aquest oferiment per a una major seguretat a través
d’una carta a tots els centres docents, AMPA’s i entitats que solen programar
sortides en autocars, apujant any rere any les peticions i conseqüentment les
inspeccions de la Guàrdia Urbana sobre els vehicles i conductors que les duen
a terme.
I no havent cap més pregunta dels presents, el Vicepresident, senyor Antonio
Martínez Flor, demana passar al punt següent.
Punt tercer.- Pla de Seguretat Local.
El sotsinspector de la Guàrdia Urbana i Coordinador del Pla de Seguretat
Local (Plasecor), senyor Rubén García Angosto, dona compte al Consell del
nou Pla de Seguretat Local (2016-2019) del Pla, havent estat informada la
Comissió del Pla i aprovat en la darrera Junta Local de Seguretat de vuit de
març de dos mil setze.
El Vicepresident senyor Antonio Martínez Flor, demana si hi ha alguna
pregunta al respecte, intervenint el senyor Ismael Ciurana Sánchez volent
saber si en relació a la proximitat indicada al Pla, s’ha fet o es farà algun tipus
de formació en relació al terrorisme yihadista.
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Contestant el senyor Rubén García que els comandaments de la Guàrdia
Urbana ja han rebut xerrades al respecte.
En aquest sentit, el senyor Ramón Chao informa que hi ha un protocol
establert el qual facilita compartir dades i informació i detectar indicis entre
els cossos policials i la vegada es traspassa informació periòdica sobre
l’evolució del fenomen i sobre qualsevol incidència d’interès.
Finalment l’inspector de la Guàrdia Urbana i secretari del Consell, senyor
Andrés José Doblas Gómez, informa que ja hi ha programat que uns 30 agents
de la Guàrdia Urbana hi vagin a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya a
rebre formació sobre aquesta temàtica.
I no havent cap pregunta dels presents, el Vicepresident, senyor Antonio
Martínez Flor, indica que es lliurarà una còpia del Pla als components del
Consell i demana passar al punt següent.
Punt quart.- Precs i preguntes.
El senyor Julian Gallardo Gallego pregunta si hi ha alguna zona de seguretat
al mercadet setmanal de Sant Ildefons per a poder passar els serveis
d’urgències si es donés alguna emergència.
El senyor Segundo Poblador contesta que la part mes ajustada en quan al pas
és a l’avinguda del Doctor Arús, donat que la resta del mercadet es troba fora
de calçada i amb total accessibilitat i que amb el Cos de Bombers ja s’han fet
estudis per poder accedir amb els seus vehicles a la pràctica totalitat del barri
de Sant Ildefons, restant hores d’ara en procés les millores i canvis urbanístics
i d’elements viaris per a poder aconseguir-lo.
I no havent-hi més intervencions ni punts a tractar, quan són les vint-i-una
hores i cinc minuts, s’aixeca la sessió per indicació del Vicepresident i s’estén
la present acta.

EL SECRETARI DEL CONSELL
Sr. Andrés J. Doblas Gómez

EL VICEPRESIDENT
Sr. Antonio Martínez Flor

