CONSELL DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
Identificació de la sessió:
Núm. De la reunió: 01/2013
Caràcter: Ordinari
Data: 26 de març de 2013
Horari: De les 19.30 a les 21.15h
Lloc: Sala d’actes de la Comissaria de la Guàrdia Urbana
Hi assisteixen els següents membres del Consell:
Alemany, Jesús
Anglada, Josep
Aumatell, Anna
Ballana, Joan
Freixa, Josep
Graell, Elisabet
Jurjo, Antoni
Mesa, Conxita
Hidalgo, Eva
Molera, Lali
Montané, Roser
Jordà, Imma
Riera, Miquel
Reniu, Enric
Rodas, Sánchez, Luis Edgar
Verdaguer, Jordi
Vergara, Manel

AV La Calla
PxC Vic
Coordinadora Servei Mediació
President Consell Convivència i Seguretat
Ciutadà proposat
MMEE (Substitueix a Hernández, Francesc)
Inspector en cap Guàrdia Urbana
AV Caputxins
Coordinadora Agents Cívics
SI Vic
Coordinadora Regidoria
AV La Guixa (substitueix a Puig, Lluís)
Banc d’Aliments
AV Plaça Moragas (substitueix a Font, Agustí)
Associació Colombiana
AV El Remei (Substitueix Collell, Santi)
AV Sant Pere

Ordre del dia:

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

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Seguiment dels acords de la sessió anterior
Personal regidoria 2013
Projectes de futur: Projecte Explica’t i Oficina d’Intermediació Hipotecària
Web de la regidoria
Accions pel primer semestre del 2013
Pluja d’idees i precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
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2. Seguiment dels acords de la sessió anterior
Arrel de la proposta que es va fer des de l’AV del barri Caputxins per treballar amb
joves, la mediadora Anna Aumatell explica que es va portar a terme una reunió amb
els membres de l’associació i es va acordar actuar quan sigui necessari. Els ponts
estan traçats.
En relació a la proposta feta per Pep Freixa, la coordinadora Roser Montané explica
que s’ha començat a treballar amb el programa Replà al carrer Torelló, número 7.
Pel que fa a l’ampliació de la campanya d’escopits. S’inicia després de Setmana Santa
a través de reunions amb entitats religioses, presència de díptics a CAP’s, UCRE, etc.
Si hi ha més demanda, s’anirà atenent i ampliant.
L’inspector Antoni Jurjo explica que pel que fa a la queixa de velocitat al carrer Perot
Rocaguinarda s’hi ha posat el radar però no s’ha denunciat mai a ningú perquè la
infracció mai ha passat de 62km/h que és quan salta el radar. S’estudiarà la proposta
d’instal·lació de bandes de velocitat o similar, amb l’objecte de reduir la velocitat i es
transmetrà al departament de Mobilitat.
Pel que fa a la queixa obre la presència d’excrements de gossos als carrers de la
ciutat, s’explica que s’ha portat a terme una campanya intensiva d’agents cívics i
guàrdia urbana.
S’informa de la programació de controls preventius de consum d’alcoholèmia. Es
prioritzaran de cara a l’estiu i el bon temps.
3. Personal regidoria 2013
El president del Consell informa de tot el personal actual en els serveis d’agents cívics
i de mediació de la regidoria de Convivència i Seguretat
Agents Cívics:

8 agents + 1 coordinadora fins el dia 31 de juny
6 agents + 1 coordinadora fins el dia 31 de juliol
4 agents + 1 coordinadora a partir del dia 1 d’agost
El mínim d’agents cívics sempre serà de 4+1.
Servei de Mediació: 3 mediadors
1 auxiliar administratiu
4. Projectes de futur: Projecte Explica’t i Oficina d’Intermediació
Hipotecària
Projecte Explica’t:
Es tracta d’un projecte de gestió de la rumorologia que vol ser un boca-orella cívic. La
novetat del projecte de Vic és que està pensat amb la idea del ‘voluntari cívic’, una
persona que ha viscut en primera persona l’experiència d’un conflicte o víctima d’un
rumor (cert o fals) en pròpia pell i que se li ha donat resposta o solucionat la seva
inquietud. Aquesta persona serà, juntament amb els agents cívics, la que vertebrarà el
projecte explicant la seva pròpia experiència als destinataris de la campanya o
projecte. D’aquí que la veracitat i complicitat del projecte tindrà un impacte major sobre
la resta de ciutadans. El mes d’abril es comença a desenvolupar el projecte.
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Oficina d’Intermediació Hipotecària:
Els casos d’impagament de quotes comunitàries va en augment, però també els casos
d’impagament de quotes hipotecàries. L’objectiu és aplicar la intermediació abans,
durant i després del procés d’una possible execució hipotecària.
Aquesta tasca el servei de Mediació ja l’està portant a terme, però s’està elaborant un
conveni amb el Col·legi d’Advocats per tal de poder derivar casos en cas que el servei
de Mediació es quedés col·lapsat. Aquest conveni comptarà amb un pressupost inicial
de 3.000€. El preu de l’expedient serà de 60€.
5. Informacions de la web de la regidoria de Convivència i Seguretat
Es presenta la web de
www.convivenciaiseguretat.cat

la

regidoria

de

Convivència

i

Seguretat:

6. Accions pel primer semestre del 2013
a). Modificació de l’Ordenança de Civisme: es portarà les primeres propostes de
modificació al Consell de Convivència i Seguretat.
b). Ampliació de la campanya de comerç als mercats municipals de dimarts i dissabte.
De més o menys 1.000 comerços, més de 700 ja s’han adherit a la campanya. El
resultat és molt positiu.
c). L’educació viària inclourà el circuit de karts. Si les escoles ho sol·liciten, els
alumnes podran posar en pràctica la teoria apresa a les classes d’educació viària a
través del circuit amb karts.
d). Portes obertes. Es fa una Jornada de Portes Obertes el dia 21 d’abril de les 10h a
les 14h. S’ha anunciat amb una pancarta reciclada i pintada per un jove del VicJove. Hi
haurà el Circuit de Karts i una actuació infantil.
7. Pluja d’idees i precs i preguntes
Intervenció 1
AV de La Guixa:
- sol·liciten que es controli la velocitat dels cotxes a les escoles de La
Guixa. Demanen més presència de la policia de Proximitat.
- Queixa que hi ha molts cotxes que se salten el semàfor del carrer Major
- Seguretat a les masies de La Guixa
L’inspector de la Guàrdia Urbana, Antoni Jurjo, comenta que segurament caldria posar
alguna banda de velocitat o similar. Hi ha una demanda dels veïns de fer-hi alguna
cosa perquè creuen que s’hi córrer molt. La Guàrdia Urbana en donarà constància al
departament de Mobilitat, qui en té la competència.
S’incrementarà el control al semàfor.
La sotsinspectora de Mossos d’Esquadra, Elisabet Graell, explica que es demana a les
masies que truquin a MMEE quan vegin cotxes, furgonetes sospitoses. Comenta que
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incrementaran les patrulles però també es demana coresponsabilitat dels veïns. Els
MMEE tenen una persona de referència que es dedica únicament a fer masies (fan un
cens).
Pel que fa a Guàrdia Urbana, la policia de proximitat és qui controla les 250 masies.
S’entrevisten amb cada masia un parell de cops a l’any.
Intervenció 2
Pep Freixa proposa un observatori de la pobresa.
Es recull la proposta.
Intervenció 3
El Banc d’Aliments explica que hi ha un acord de fer un seguiment de 1.000 famílies
per veure quina és l’evolució de la ciutadania i així obtenir un indicador de la riquesa.
En Xavier Farrés, des de Benestar i Família ho està portant a terme.
Intervenció 4
L’UCRE demana que fem difusió de l’Oficina d’Intermediació Hipotecària a través de
les Associacions de Veïns.
Es recull la proposta.

ACORDS:
Joan Ballana resumeix les propostes:
- Pel que fa a Guàrdia Urbana: intensificarà la seva presència per reduir
la velocitat a l’escola de La Guixa i incrementar el control al semàfor del
carrer Major, si és el cas.
- Fer bona difusió de l’Oficina d’Intermediació Hipotecària.
Sense més intervencions, s’aixeca la sessió.

