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GRUP DE TREBALL DE MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 
 
Acta de la reunió del Grup de Treball de Mira-sol, celebrada el dia 18 de desembre de 2012 al 
Casal de Mira-sol a les 19.00h (Seguretat Ciutadana), 19.30h (Mobilitat), 20.00h (Mossos 
d’Esquadra) 
 
Assistents convocats: 
 
Sr. Francesc Carol, Regidor de l’Ajuntament, President del Grup de Treball 
Sr. Francesc Garrido, Sargent de la Policia Local, Ajuntament de Sant Cugat (19.00h – 19.30h) 
Sr. Oscar Bartolomé, Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Sant Cugat (20.00h – 20.30h) 
Sra. Mireia Sanjuan (Grup Municipal PSC) 
Sra. Immaculada Valderrama (Ass. Veïns Sant Joan Mira-sol) 
Sr. Pep Ordoñez, (Ass. Veïns de Can Mates) 
Sr. José Luís Lolo (Assoc. Veïns Mas Gener) 
Sr. Josep Martí (Assoc. Veïns Mas Gener) 
Sra. Iona Casadevall (Assoc. Veïns Can Mates) (20.00h -) 
Sr. Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat de l’Ajuntament, (19.30h  - 20.30h) 
 
Assumptes tractats de Seguretat Ciutadana - Policia Local (secretari Francisco Garrido): 
 
1.- Es va preguntar pels robatoris silenciosos a habitatges. Francesc Garrido contestar que, 
encara que hi ha hagut alguns robatoris a habitatges els últims mesos, no podem considerar 
que es tractin del tipus “silenciós” sinó robatoris aprofitant l’absència dels que hi viuen.  
 
2.- Continua havent-hi robatoris i furts de bicicletes dels garatges i habitatges. Han baixat els 
robatoris a trasters, de fet no hi ha hagut durant aquest mes.  
 
3.- Robatori de coure. Han baixat els robatoris de coure, de fet les últimes setmanes no hi ha 
hagut, segurament perquè s’han detingut diverses persones que es dediquen a això. Un dels 
detinguts ho ha estat dues vegades seguides en dues setmanes (es veí del nostre municipi).   
 
 
Assumptes tractats de Mobilitat (secretari Albert Muratet): 
 
1.- Línia 11 Mira-sol: Es comenta que la Línia 11 de Mira-sol està funcionant molt bé en 
l’horari escolar, portant al voltant d’uns 40 nens/nenes al Leonardo da Vinci 
 
2.- Proposta de canvis en la mobilitat a Mas Gener: S’aporta l’esborrany de carta que, si 
s’està d’acord, s’enviarà als veïns d’un sector de Mas Gener sobre la proposta de canvi en 
l’ordenació viària del carrer Aragó, transformant-lo en doble sentit. Si no hi ha al·legacions, 
s’enviarà la carta al gener 2013, es donarà termini d’uns 15 dies  / 3 setmanes de recepció 
d’opinions del veïnat i en funció de la resposta del veïnat es procedirà. Si no es detecta una 
forta oposició, es portaran a terme les accions descrites amb una certa brevetat (febrer 2013). 
 
 
3.- Ordenació viària HGC: Albert Muratet informa que Mobilitat ha tingut una reunió amb el 
responsable de manteniment del HGC i que de la visita in situ realitzada, es va detectar que un 
dels principals problemes era de l’aparcament en una zona determinada on els cotxes 
invaeixen els parterres i es va proposar una solució d’aparcament que es presenta en aquest 
grup de treball, que es dóna per bona. 
 
4.- Carrer Josep Tarradelles: Albert Muratet comunica que el posicionament de la regidoria de 
Mobilitat sobre la consulta en el carrer Josep Tarradelles és que s’ha decidit que finalment no 
es farà cap consulta i que es decideix no fer ni proposar canvis en l’aparcament d’aquest 
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carrer. En el Pla de Mobilitat que s’està portant a terme s’està arribant al consens tant polític 
com veïnal que cal prioritzar als vianants per damunt dels cotxes i per tant, proposar canvis en 
aquest carrer aniria en contra dels principis fonamentals del Pla, per la qual cosa, s’ha decidit 
prendre aquesta decisió. 
 
Previ diàleg sobre aquest tema, el grup de treball accepta els arguments i dóna per bona 
aquesta decisió presa. 
 
5.- Ordenació viària del barri de Can Mates: Es presenta al grup de treball els plànols sobre 
la proposta d’ordenació viària del barri, en dues versions: una més econòmica i viable que no 
incorpora noves rotondes i una versió més complexa que complementa l’anterior però hi 
afegeix tres rotondes. Es dóna per bona la primera versió, i es demana que en la mesura que 
sigui possible es portin a terme l’execució de les rotondes. Si que es considera prioritari de cara 
a la seguretat del trànsit la realització de una de les tres rotondes, que és la rotonda propera al 
nou centre comercial. 
 
Es proposa el següent pla: Fer carta als veïns informant de la voluntat d’aquests canvis (a 
principis de gener), enviar la carta i esperar un temps (15 dies) les possibles respostes. Si no hi 
ha una forta oposició fer els canvis a febrer-març 2013. 
 
6.- Altres temes: Es demanen miralls per millorar la seguretat a: la confluència dels carrers 
Tarragona – Mirasol – Madrid  i també sota el túnel que connecta amb Can Mates just a la 
corba. 
 
 
 
 
Assumptes tractats de Seguretat Ciutadana – Mossos d’Esquadra (secretari Sr. Oscar 
Bartolomé): 
 
L'activitat a Mirasol del Cos de Mossos d'Esquadra des de l'última reunió ha estat alta. 
L'activitat s'ha dividit en dos zones de treball per la diferència del tipus de construcció i 
problemàtica. 
  
Can Mates. 
  
S'ha fet un treball intens de relació i traspàs d'informació amb els veïns i comerciants. Aquestes 
reunions i visites han tingut com a objectiu baixar la sensació d'inseguretat, obrir més canals de 
comunicació i recollir els neguits dels veïns que no estiguessin vinculats a les associacions de 
veïns i comerciants. 

• reunions amb els representats veïnals  

• reunions amb veïns d'edificis afectats per fets delictius  

• presentació i reunió amb comerciants  

El resultat ha estat satisfactori tant a nivell delinqüencial com de sensació de seguretat. 
  
Mirasol Zona de baixa densitat 
  
Es manté la presència continua a les nits a les zones d'accés a la població i el patrullatge dirigit 
a donar seguretat a la zona. Són zones clau per Mirasol i la resta de Sant Cugat la vigilància 
d'accessos des de les vies ràpides. 
  
El resultat has estat bo tant a nivell delinqüencial com de sensació de seguretat. 
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Preguntes dels veïns 
  
Pregunten si també vigilem els accessos des de la zona de Valldoreix. Des de Mossos 
d'Esquadra assegurem que les places que proposen com és Can Cadena continua sent un 
punt clau i que també ens podem trobar a altres punts com és la Plaça Mas Roig. 
  
No recollim cap neguit concret i per tant donem per bona la sensació rebuda pels habitants de 
Mirasol. 
 
 
 
El Grup de treball de Mobilitat i Seguretat Ciutadana es conclou a les 20.30h 


