
       

 

Grup de Treball de Seguretat Ciutadana de Mira-Sol 
Sessió del dia 12/06/2014 
Hora: 20:45 hores 
 
Assistents: 
 
Tinent d’Alcalde senyor Francesc Carol 
Inspector Comissaria de Districte de MMdE de Sant Cugat senyor Jordi Hosta 
Inspector en cap Policia Local de Sant Cugat senyor Josep María Escarré 
Sotsinspector Policia Local senyor Àngel Pastor 
Senyora Iona Casadevall 
Senyora Imma Valderrama 
Senyor José Luís Lolo 
Senyora Isabel Algara (AMPA CEIP Catalunya) 
Senyora Carme Roca (AMPA CEIP Catalunya) 
 
La sessió s’inicia amb 45 minuts de retard com a conseqüència del retard a l’anterior 
grup de treball (Mobilitat) 
 
No hi ha ordre del dia. Les intervencions es produeixen en torns d’intervenció aleatoris 
i els ponents responen a les qüestions formulades. 
 

- El senyor Lolo pregunta per l’evolució i situació actual de les vivendes 
okupades al barri de Mira-Sol. El senyor Hosta respon: 

o No es tracta d’un tema estrictament policial i la intervenció només es 
dóna en casos de desallotjaments “expressos”. 

o Els titulars de les vivendes no acostumen a denunciar el fet. 
o La policia fa gestions que no li corresponen en tractar de cercar als 

titulars de les propietats. 
o Sol·licita col·laboració per part dels veïns quan detectin qualsevol 

okupació. 
o Facilita de veu situació i estat actual de cases okupades al barri segons 

es desprèn de l’observatori conjunt MMdE-PL. 
- La senyora Imma manifesta que, segons el seu criteri, manca un agent a plaça 

Espanya coincidint amb els horaris d’entrada i sortida de les escoles. 
L’inspector i sotsinspector de policia local responen que son més els punts a 
cobrir i proteccions escolars a realitzar que la disponibilitat d’efectius de policia 
local per poder donar desposta a tots els requeriments. No obstant, tindrem en 
consideració la seva demanda. 

- Una veïna manifesta que creu que no hi ha equitat en la distribució de la 
cobertura de les proteccions escolars al barri. L’inspector Escarré informa 
que la distribució dels agents a les proteccions escolars respon a anàlisi de 
riscos en funció del nombre d’alumnes del centre escolar, perillositat, intensitat 
del trànsit rodat, etc. 

- La senyora informa Imma vol saber si recentment s’ha produït l’incendi 
intencionat d’algun vehicle al barri. El sotsinspector Pastor informa que 
recorda que, en les darreres dates, s’havia produït un incendi accidental en el 
motor d’un vehicle però, en cap cas, havia estat un fet provocat. 

- El senyor Hosta fa repàs del robatoris al barri en els darrers mesos: 
o En el període gener-maig 2014 ha baixat el nombre de robatoris 



       

 

o Durant el mes de febrer es van practicar detencions que han pogut ser 
el motiu d’aquesta disminució en el nombre de robatoris. 

o S’ha dut a terme retorn a les persones afectades per robatoris a interior 
de vivendes i establiments. S’informa a les víctimes de que s’ha 
practicat la detenció. 

o Els robatoris a interior de vehicles a la zona de l’Hospital General de 
Catalunya es oscil·lant. Hores d’ara podem dir que el nombre a minvat. 

 
Sant Cugat del Vallès, a 17 de juny de 2014. 


