
 

Acta del Grup de Treball Centre Este de Mobilitat i Seguretat Ciutadana, celebrada el dia 8 de 
març de 2012, a la Casa de Cultura, a les 20.00h 
 
Assistents: 
 
Sr. Josep Romero Tejero, Tinent d’Alcalde, President del Grup de Treball. 
Sr. Josep Maria Escarré, Inspector Cap de la Policia Local 
Sr. Jordi Hosta, Inspector Cap de la Comissaria Sant Cugat Mossos d’Esquadra 
Sr. Andrés Ares, V. de Monestir 
Sr. Toni Manresa, Ateneu 
Sr. Eduard Castañeda, Petanca Sant Cugat 
Sr. Jordi Carreras, Regidor de l’Ajuntament, Grup municipal Partit Popular 
Sr. Aniol Pros, Grup municipal CUP 
Sr. Antonio Rodríguez, Centro Popular Andaluz 
Sr. Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat de l’Ajuntament, actuant com a Secretari 
 
Temes tractats: 
 
El Sr. Josep Romero inicia la sessió de treball com a President d’aquest Grup de Treball. A 
diferència dels altres grups de treball dels altres districtes, aquest, que abarca el Centre Est es 
caracteritza per ser de nova creació. Per aquest motiu, s’explica als assistents quin és el 
funcionament i l’objectiu d’aquestes grups de treball. Es tracta d’una reunió entre els 
representats dels barris, representats de l’Ajuntament, etc. per tractar els temes que preocupen 
al districte. Han de ser reunions operatives que tractin temes concrets. En aquest grup es 
tractaran temes relacionats amb la Seguretat Ciutadana i amb la Mobilitat. En aquest sentit, el 
Sr. Romero presenta al Sr. Josep Maria Escarré, Inspector Cap de la Policia Local, al Sr. Jordi 
Hosta, Inspector Cap del Mossos d’Esquadra i al Sr. Albert Muratet, responsable de Mobilitat. 
 
El Sr. Josep Maria Escarré explica la tònica de funcionament del grup de treball. S’esmenta que 
aquesta és una primera reunió de presa de contacte, però que en les successives hi haurà un 
ordre del dia, de cara a que els tècnics municipals puguin haver preparat prèviament els temes 
que es tractaran en aquest grup de treball. Aquestes reunions estan ja planificades amb una 
periodicitat que ja es farà arribar als participants. S’aconsella que les reunions siguin molt 
operatives, es portin prèviament els temes treballats, i que per aquest motiu tinguin una durada 
d’una hora aproximadament com a molt. Es recorda que no són assemblees sinó grups de 
treball. 
 
El Sr. Albert Muratet, Cap de Mobilitat explica la gran utilitat que té per l’Ajuntament aquests 
grups de treball, doncs permeten veure les problemàtiques que té el districte i tractar-les d’una 
forma global en benefici de tot el barri. 
 
L’extensió en quant a territori que engloba aquesta comissió és important, ja que abarca els 
barris de Coll-Fava, Roquetes, Sant Francesc, Torreblanca, Monestir, Eixample Sud, etc. 
 
A petició d’una pregunta-consulta del Sr. Toni Manresa, s’acorda que s’aixecarà acta de la 
reunió i que aquesta acta s’enviarà només a les persones assistents aquell dia al grup de 
treball o que han excusat la seva assistència. Entre altres raons perquè es comenta que en 
aquestes reunions a vegades pot succeir que es tractin temes que han de tenir certa 
confidencialitat i que per aquest motiu no es possible fer-les extensives a persones que no han 
assistit a la reunió. 
 
El Sr. Andrés Ares demana que en la propera reunió del grup de treball es tracti el tema de la 
normativa relacionada amb la seguretat de les bicicletes i amb els animals de companyia. 
 



 

El Sr. Toni Manresa demana si per part de la Policia Local es pot explicar el funcionament de 
les càmeres de seguretat que s’han instal·lat en el centre històric. El Sr. Josep Maria Escarré 
explica en detall el seu funcionament, deixant clar que s’han tingut en compte tot allò necessari 
per garantir els drets de les persones. Les imatges només són emmagatzemades durant un 
termini curt de temps i només són utilitzades en cas que hi hagi un fet delictiu. 
 
A una pregunta del Sr. Toni Manresa sobre el desplaçament de santcugatencs cap a Barcelona 
i vice-versa, el Sr. Josep Romero explica que el model de l’Ajuntament ha estat, en els darrers 
anys, de no convertir-se en una ciutat dormitori, sinó procurar que sigui una ciutat rica en oferta 
cultural, escolar, social i empresarial. És a dir, una ciutat completa, que gaudeixi de tots els 
serveis, evitant així convertir-se en una ciutat dormitori. 
 
S’acorda que les properes reunions comencin a les 19.00h en comptes de les 20.00h. 
 
I sense altres temes a tractar, es tanca la reunió a les 21.15h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


