ACTA DEL CONSELL DE DISTRICTE EST
Data: 08 de setembre de 2021
Hora: 18 h
Format: Presencial i Telemàtica
Lloc: Sala de Plens Ajuntament
Hi assisteixen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paco Selas (Ateneo Libertario)
Raquel Gutiérrez.
Amor del Álamo (Associació de Veïns La Unió)
Pilar Parras (Associació de Veïns La Unió)
Isabel Herrero (Associació de Veïns La Unió)
Carles Campdepadrós García (Ciutadans)
Jesús Sanz (ExAscovan)
Mercè Mateu
Ruth Vilà
Susana Martínez Martínez
José Sánchez García
Neus Ros Jové (Associació de Veïns del Casc Antic)
Maria Antònia Roteta Milà (Associació de Veïns del Casc Antic)
Jordi Montanyes
Carme Julià
Montse Navarro Quero
José Francisco Yáñez Casado
Albert Mesa Segura
Antonio Gómez (vicepresident del Consell)
Daniel Morillo (Associació de Veïns Vinyets - Molí Vell)
Mireia Mendoza (vicepresidenta del Consell)
Encarni Cazalla (vicepresidenta del Consell )
Albert Vilatarsana (director de l'Àrea de Seguretat Pública de l'Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat i intendent cap de la Policia Local)
Cesar Thovar (regidor del Districte i president del Consell)
Cisco Muñoz (tècnic de districte)

Ordre del dia:

•
•

•
•

Aprovació de l’acta anterior.
Dimissió d’Antonio Gómez com a membre de la vicepresidència i renovació del
càrrec.
La seguretat al Districte Est. Exposició a càrrec de l’Albert Vilatarsana, director de
l'Àrea de Seguretat Pública de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i intendent cap
de la Policia Local
Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
Mireia Mendoza, en qualitat de vicepresidenta del Consell, dinamitza la sessió.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Es dona per aprovada l’acta del consell del dia 07 de juliol de 2021.
Dimissió d’Antonio Gómez com a membre de la vicepresidència i renovació del càrrec.
Se li dona la paraula a Antonio Gómez, que explica que la seva dimissió és deguda a motius
personals.
Des de la Regidoria de Districte s’explica que han arribat dues candidatures per ocupar aquesta plaça
i que corresponen a Ruth Vilà i a Jesús Sanz. Com que els dos membres que romanen al Consell són
dones, expliquem que hem fet la consulta a l’Àrea de Participació per veure com havíem
d’interpretar el criteri de paritat davant aquesta situació. Des de Participació ens responen en el
mateix sentit que quan es va constituir el Consell: aquest òrgan ha de tenir representació d’ambdós
gèneres i per tant no cal portar a terme cap votació: la candidatura que esdevé escollida és la de Jesús
Sanz.
Tres persones presents entre el públic expressen que no acaben d’entendre quina interpretació
s’hauria de fer sobre l’aplicació del criteri de paritat perquè comenten que el Reglament de
Participació no ho aclareix prou. Recollim aquests dubtes des del grup motor del Consell
(presidència i vicepresidència) i valorarem la possibilitat de convidar tècnics de l’àrea que
correspongui per explicar aquest tema. D’aquesta forma els membres del Consell que vulguin
traslladar directament els seus dubtes podran fer-ho.
La seguretat al Districte Est. Exposició a càrrec d’Albert Vilatarsana, director de l'Àrea de
Seguretat Pública de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i intendent cap de la Policia Local
Albert Vilatarsana inicia la seva expossició donant dades relacionades amb la seguretat ciutadana
corresponents al barri Centre i Vinyets i Molí Vell. Entre d’altres proporciona dades sobre delictes
en general, ocupacions, accidents de trànsit, programació de serveis (prevenció), altres actuacions
policials, etc.
També remarca que les taxes de criminalitat a Sant Boi estan per sota de la mitjana de l’Àrea
Metropolitana.
Torn de preguntes:
Un assistent a la reunió planteja la problemàtica derivada de l’increment de drons: accidents per
caigudes, vulneració de la intimitat, entrades a propietats privades etc. I pregunta sobre la regulació
d’aquest tema. Albert Vilatarsana comenta que la nostra població, per proximitat a l’aeroport, té més
restriccions que altres indrets per fer volar aquests aparells. Els drons poden ser de diferents
potències i característiques i depenent d’aquestes han de demanar uns permisos i llicències per poder
volar a Sant Boi.
Des de l’Associació de Veïns de La Unió pregunten què s’està fent davant de la nova problemàtica
dels patinets. El Sr. Vilatarsana contesta que actualment hi ha una moratòria d’un any per la nova

normativa i que ara la que tenim és una normativa general molt bàsica, tot i que, d’acord amb
aquesta normativa, ja s’està multant i incautant patinets a aquells conductors que cometen
infraccions.
També es formula una pregunta sobre la policia de barri i sobre quan tornarem a tenir aquest recurs.
Respon que aquesta figura va desaparèixer durant la pandèmia per una necessària reorganització de
recursos. A finals d’any hi ha la voluntat de tornar a la normalitat ja que s’entén que la seva tasca és
fonamental. En aquest sentit s’està treballant en una reorganització dels recursos per millorar el
model de proximitat. Actualment hi ha 6 policies de barri a la ciutat.
Un assistent a la reunió manifesta que en la seva opinió existeix la necessitat d’un semàfor al carrer
de Carles Martí i Vila (davant de Can Jordana en sentit Riera Basté). Comenta que el pas de vianants
ubicat en aquest punt és molt transitat per alumnes de dues escoles diferents. Comenta que al pas de
vianants es van col·locar uns leds lluminosos que no han arribat a funcionar mai. Albert Vilatarsana
comenta que pren nota i que ho estudiaran.
Des de l’Associació de Veïns del Casc Antic comenten problemàtiques relacionades amb l’oci
nocturn i el descans dels veïns. En concret es pregunta quin és el protocol a l’hora del tancament. El
Sr. Vilatarsana comenta que els horaris d’aquest tipus de locals varien en funció del tipus de llicència
i el dia de la setmana. Per posar un exemple, si parlem de terrasses, estem parlant de centenars de
tancaments simultanis a la vila. En aquelles zones especialment problemàtiques, com la rambla de
Rafael Casanova, hi ha més presència policial.
Des de l’Associació també comenten que als carrers de prioritat de vianants del nucli antic, en
moltes ocasions hi ha circulació de vehicles en sentit contrari, patinets que incompleixen la
normativa, etc. El Sr. Vilatarsana comenta que a Sant Boi en l’últim any s’han fet 22.000 sancions
per infraccions de trànsit.
Una veïna presenta una queixa sobre una incidència al carrer Pujada de l’Església, que fa anys que
espera que s’arregli. Des del Districte prenem nota i contactarem amb ella per tal de conèixer-ne
millor la problemàtica.
Una veïna dels pisos de la Muntanyeta manifesta que al seu barri hi ha una persona que trafica amb
substàncies. Comenta que tot i que ho ha fet saber a l’Ajuntament en moltes ocasions aquest tema
continua sense solució. El Sr. Vilatarsana comenta que aquest tema seria més competència dels
mossos que no pas de la Policia Local.
Una veïna comenta que, a la nit, als carrers pròxims a l’Ateneu i a l’Església té molta sensació
d’inseguretat. Refereix botellots, aldarulls i baralles. El Sr. Vilatarsana comenta que el consum a la
via pública està prohibit. Que per sobre de tot s’intenta que l’activitat cessi, fins i tot per sobre de la
sanció, ja que la prioritat és el descans del veïns. Malauradament, aquestes situacions moltes vegades
generen conflictes i fins i tot hi ha casos d’agents ferits en el desenvolupament de la seva tasca que
de vegades és simplement dissoldre un botellot.
Per últim, des de l’Associació de Veïns de La Unió pregunten sobre si a les dades proporcionades
pel Sr. Vilatarsana sumem les intervencions de Mossos, la foto fixa de la seguretat a Sant Boi canvia
molt. El Sr. Vilatarsana comenta que tenint en compte les dades globals, Sant Boi està per sota de la
mitjana deliqüencial de l’entorn metropolità.
Es tanca la sessió a les 20 hores.

