
 
 
 

GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT CIUTADANA DE LES PLANES 
 
 
Acta de la reunió el dia 20 de gener de 2016. Casal de Les Planes (Sant Cugat) 
 
 
Assistents 
 
Sra. Mireia Ingla, regidora d’ERC-MES 
Sra. Roser Casamitjana, regidora d’ICV-EUiA  
Sr. Josep Maria Escarré, inspector cap de la policia local 
Sra. Ester Parareda (Grup de Dones) 
Sra. Begoña Parareda (Agrupació Cultural i Musical) 
Sra. Agustina Alonso (Associació de Veïns) 
Sr. Agustín González (Gent Gran) 
Ramona García (Espai Familiar) 
Sra. Assun Reyes 
Sra. Emilia Cruz 
Sr. Mariano Villarraso 
Sr. F. Garrido, sergent de proximitat de la policia local, que actua com a Secretari 
 
 
Temes tractats 
 
La reunió del Grup de Treball de Les Planes es va iniciar essent les 20:15 hores, 
sense ordre del dia. 
 
Els temes tractats van ser: 
 
1. Robatoris dels proppassats dies 24 i 25 de desembre de 2015. 
2. Intent de robatori de dos vehicles a prop del Baixador dels FFG.  
3. Incivisme viari i temes diversos de mobilitat 
 
1. Sobre els robatoris del proppassat mes de desembre a dues cases del c. 

Miralluny(nit del 23-24) i a una altra del c. de la Llum (nit del 24-25), informen els 
veïns que va produir una certa tensió i preocupació als ciutadans perquè es va 
creure que tornaven els robatoris. Es criteri generalitzat que els fets van ser 
puntuals i en consonància amb altres indrets de la població i de l’entorn de la zona 
metropolitana de Barcelona, on es produeixen fets d’aquest tipus en aquestes 
dates. 
 
En general, la situació de la seguretat ciutadana a les Planes és molt bona i el 
veïnat està prou content amb el servei policial de tots dos cossos policials de la 
nostra població. 

 
2. L’intent de robatori de dos vehicles a la zona de la plaça a prop del Baixador dels  

Ferrocarrils de la Generalitat a Les Planes, fets ocorreguts també en el període de 
les vacances de Nadal i Reis, va ser comés per joves que van fugir davant la 
presència de ciutadans. Va ser un fet puntual i aïllat que no crea inseguretat 
ciutadana de més relleu. 



 
 
 

 
El sergent Garrido va preguntar als veïns assistents si han rebut cap queixa sobre 
els joves dels dos centres de menors relacionats amb el barri (lledoners i Mas 
Pins). Els veïns no tenen constància de cap molèstia o queixa sobre els joves 
d’aquests centres sinó tot el contrari, fa temps que el comportament dels habituals 
dels centres citats és molt correcte i els monitors de les citats institucions estan 
molt a sobre dels joves i es preocupen per una bona convivència. El sergent 
informa que així ho farà saber a la Comissió de seguiment dels centres que es 
reuneix trimestralment. 
 

3. Els veïns informen sobre algunes infraccions de trànsit vàries per part d’alguns 
veïns al carrer de Nostra Senyora de l’Estrada (estacionant indeguts) i al carrer 
Sant Ignasi de Loiola (vehicles abandonats). El sergent Garrido pren nota 
d’aquestes infraccions i informa que les passarà a la patrulla de proximitat perquè 
corregeixi les mateixes; també informa que aquestes incidències i d’altres no 
urgents, així com qualsevol queixa i/o suggeriment les poden fer arribar als agents 
de proximitat el segon i/o el quart dimecres de cada mes, entre les 11:00 hores i 
les 12:30 hores, quan els agents de policia fan servei d’OAC al Casal. Els veïns 
manifesten que no tenien constància de l’existència d’aquesta OAC, indicant el 
sergent que ja es fa fer efectiva a principis de l’any 2015 i es va donar publicitat de 
la seva existència però que, no obstant, tornaran a informar a la ciutadania i que 
espera que els assistents col·laborin en aquesta publicitat. 
 
Els veïns fan menció a alguns temes de millora en la mobilitat del barri però que 
això ho tractaran en el Grup de treball corresponent.  

 
 
S’aixeca la sessió essent les 19:45 hores del dia d’iniciada. 


