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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 del dia tres de
maig de dos mil disset, prèvia convocatòria realitzada a l‟efecte en els termes
legalment previstos, es reuneixen a l‟aula tercera de la tercera planta del
Centre Cultural Joan N. García-Nieto, en sessió ordinària i primera
convocatòria en ser-hi 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.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Antonio Martinez Flor
Jaime Llanos Segovia
Carlos Lafón Gómez
Ismael Ciurana Sánchez
Sergio Gómez Márquez
Daniel Serrano Coronado
Julián Gallardo Gallego
Javier Egea Martínez
Ramón Chao Paradas
Segundo Poblador Trinidad
Emiliano Rubio Rubio
Alfonso Saucedo Pedregal
Joan Barrera Riba
Carmen Brito Ruiz
René López Lucas
Pura Velarde Cidoncha
Andreu Doblas Gómez
José Alberto García Méndez
Román Félez Cartategui
Rubén García Angosto

Excusen la seva assistència:
President:
Vocals:

Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.

Antonio Balmón Arévalo
Óscar García Saldaña
Manuel Casado Ruiz
Diana Colominas Batista
Luís López Muñoz

No excusen la seva assistència:
Vocals:

Sr.

Jordi Cuesta i Grande
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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. 02/2016 de la
darrera sessió ordinària de quatre d’abril de dos mil setze.
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 dos mil setze 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 tres d‟abril de dos mil disset.
El Vicepresident senyor Antonio Martínez Flor, demana si hi ha alguna
pregunta sobre aquesta informació, intervenint la senyora Pura Velarde volent
saber dades sobre la violència de gènere.
Responent el senyor Ramón Chao que no s‟han donat aquestes dades però que
a l‟actualitat l‟ABP que comanda està fent uns cent seguiments de violència de
gènere com a mesura preventiva i de seguretat envers aquestes dones.
A continuació el senyor Emiliano Rubio Rubio, comissari cap de la Comissaria
del Cos de Policia Nacional de Cornellà de Llobregat es presenta davant el
Consell donat que ha ocupat la seva plaça recentment.
Sent el senyor Román Félez Cartategui, Cap de la Brigada d‟Estrangeria del
Cos de Policia Nacional de Cornellà de Llobregat, qui comenta les dades del
treball d‟aquest cos durant el passat dos mil setze.
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 José Alberto García Méndez, capità 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 dos mil
setze.
El Vicepresident senyor Antonio Martínez Flor, demana si hi ha alguna
pregunta sobre aquesta informació, no havent cap pregunta al respecte.
Finalment, el senyor Segundo Poblador Trinidad, cap de la Guàrdia Urbana,
dona compte del treball que va dur a terme aquest cos l‟any 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 en relació a la pregunta que va formular a la passada
reunió del Consell de l‟any passat, s‟ha donat formació en relació al terrorisme
yihadista també als agents de la Guàrdia Urbana, donat que als
comandaments d‟aquest cos ja es va comentar que s‟havia donat.
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Contestant el senyor Segundo Poblador que ja està prevista aquesta formació
per agents i de reciclatge per a comandaments.
En aquest sentit, el senyor Ramón Chao informa que precisament s‟acaba de
formalitzar aquest paquet formatiu per agents i comandaments el qual, a més
de recordatori, també s„actualitza en base als nous esdeveniments i
procediments terroristes.
El senyor Segundo Poblador afegeix que a més de la formació amb la Policia de
la Generalitat – Mossos d‟Esquadra, també s‟ha fet formació d‟aquesta
temàtica amb el Cos Nacional de Policia.
El senyor Sergio Gómez pregunta sobre la tendència dels accidents de trànsit
a la ciutat que estan pujant segons les dades presentades.
Contestant el senyor Segundo Poblador que hi ha una tendència suau de
pujada però que la prioritat es centra en els atropellaments de vianants donat
que la xifra és una mica alta i que per això s‟estan fent estudis i s‟adoptaran
mesures correctores.
El senyor Sergio Gómez manifesta que a l‟anterior Consell es va indicar la
possible incidència de la crisis econòmica en la xifra d‟accidentalitat i què
tipus de mesures es tenen previstes a l‟actualitat.
El senyor Segundo Poblador informa que el vigent Pla Local de Seguretat
Viària contempla una sèrie de directrius per a la pacificació general del trànsit
a la ciutat, i que dintre d‟algunes mesures a les quals hi participa la Guàrdia
Urbana, hi ha la sensibilització de la gent gran, donat que aquesta franja de
població pateix un part important dels atropellaments en tenir de vegades
algunes de les seves facultats minvades. Sent per la qual cosa per la que
s‟intenta conscienciar aquest grup d‟edat fent formació i xerrades als casals i
entitats relacionades.
Tanmateix, segueix el senyor Segundo Poblador, un gran nombre d‟actuacions
hi son transversals, donat que, per exemple quan es fan projectes
d‟urbanització en el qual hi participen diferents departaments municipals, des
de Guàrdia Urbana es poden presentar propostes per a la reducció de la
velocitat com ubicant passos de vianants elevats o d‟altres mesures
correctores. Així com que també es contemplen al Pla Local de Seguretat
Viària algunes actuacions envers la pacificació acústica del trànsit per a la
millora del medi ambient a la ciutat.
La senyora Pura Velarde intervé per interessar-se per la xifra d‟ocupacions de
vivendes a la ciutat.
Contestant el senyor Segundo Poblador que des de Guàrdia Urbana s‟actua
sobre les ocupacions quan hi ha problemàtiques de molèsties afegides o quan
es troben “in fraganti” en el moment de l‟ocupació per a evitar-la. Posant com
a exemple concret una vivenda ocupada en la qual es duien a terme activitats
il·lícites generant moltes molèsties al veïnat i sobre la qual es va actuar per a
desocupar-la. Però que quan l‟ocupació no genera problemes es segueixen les
vies judicials ordinàries amb prèvia denúncia de la propietat.
I no havent cap més pregunta dels presents, el Vicepresident, senyor Antonio
Martínez Flor, demana passar al punt següent.
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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
seguiment del Pla de Seguretat Local (2016-2019) havent estat informada la
darrera Junta Local de Seguretat de tres d‟abril dos mil disset.
El Vicepresident senyor Antonio Martínez Flor, demana si hi ha alguna
pregunta al respecte, apuntant el senyor Andrés J. Doblas que una part del
programa de perspectiva de gènere transversal indicat al Pla Local de
Seguretat bé donada per una prova pilot de la Generalitat en coordinació amb
l‟Institut de la Dona, en la qual es vol estudiar, entre d‟altres, l‟incidència
d‟aquest aspecte als plans locals de seguretat, havent escollit Cornellà en ser
el segon Pla que s‟activa i poder observar com es mostra aquesta variable.
També que va participar per a dur a terme les línies mestres una empresa
auditora fent dues reunions al respecte, i que a través de l‟enquestes que es
realitzen a la ciutat per part dels estudiants de criminologia per a les seves
tesines, s‟ha inclòs en algunes qüestions la variable perspectiva de gènere per
a poder observar si hi han diferències per exemple en la apreciació subjectiva
de la seguretat havent-se obtingut algunes dades rellevants que poden ajudar
a millorar alguns aspectes en forma pràctica per a la millora d‟aquesta
percepció.
Intervé la senyora Carmen Brito informant que de vegades en alguns centres
es detecten situacions que poden estar contemplades en la denominada
“pobresa energètica” i quin mitjà haurien de seguir per a comunicar-la, si a
través de la Guardia Urbana que té un protocol o de quin mitjà.
Contestant el senyor Segundo Poblador que si els agents i comandaments de
Guàrdia Urbana detecten dintre d‟alguna actuació qualsevol situació de
“pobresa energètica” activen un protocol omplint una fitxa la qual es lliura als
serveis socials que son els encarregats de dur a terme els tràmits oficials i que
si els centres docents detecten alguna d‟aquests situacions, ho poden fer
directament amb els serveis socials que s„encarregaran d‟activar-lo.
A continuació el senyor Sergio Gómez se interessa per la seguretat en els
incendis d‟edificis preguntant si en els no molt alts es obligat tenir extintors a
les zones comuns donat que als alts edificis sembla que si que ho és.
El senyor Alfons Saucedo, cap del Parc de Bombers de Cornellà de Llobregat
informa que no porta directament els aspectes preventius i no ho sap amb
exactitud, però que farà la consulta per a informar. Fent palès que al seu
parer, més important que disposar d‟elements materials com extintors, és la
formació per a saber què fer en cas d‟incendi, com per exemple alertar a la
resta d‟afectats, avisar als serveis d‟emergència i, finalment, si es disposa
d‟elements materials com extintors, saber fer-los servir donat que la seva
eficàcia es parcial i s‟han de saber utilitzar per a un millor resultat.
Intervé el senyor Antonio Martínez Flor informant que per donar les llicències
urbanístiques, en cas d‟edificis alts, si que es necessari disposar d‟elements
com extintors, mànegues d‟aigua i d‟altres, però en els edificis més baixos no
calen aquestes mesures.
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Reitera el senyor Alfons Saucedo que farà consulta per a poder informar sobre
aquest punt.
La senyora Carmen Brito intervé per a felicitar a la Guàrdia Urbana i al cos de
Mossos d‟Esquadra per la col·laboració prestada i l‟interès mostrat en poder
tranquil·litzar l‟ambient a l‟Institut Esteve Terrades donada la situació de
neguit que es va viure.
Agraeixen aquesta felicitació tant el senyor Ramón Chao en nom de l‟ABP de
Cornellà de Llobregat de la Policia de la Generalitat – Mossos d‟Esquadra, com
el senyor Segundo Poblador, en nom de la Guàrdia Urbana de Cornellà de
Llobregat.
I no havent cap pregunta més dels presents, el Vicepresident, senyor Antonio
Martínez Flor, demana passar al punt següent.
Punt quart.- Precs i preguntes.
No havent-hi cap prec ni pregunta ni més punts a tractar, quan són les vint
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

