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Grup de Treball de Seguretat del Consell de Barri de Mira-sol. 
Sessió 29 de febrer de 2016. 19:30 hores 

 
Lloc: Casal Mira-sol 
 
Assistents: 
 
Damià Calvet (President del Consell de Barri de Mira-sol) 

Josep Maria Escarré (inspector cap Policia Local Sant Cugat del Vallès) 

Jordi Hosta (inspector cap CD del Cos  Mossos d’Esquadra de Sant Cugat del Vallès) 

Francisco Garrido (sergent de proximitat Policia Local Sant Cugat del Vallès) 

Javier Díaz (caporal de proximitat Policia Local Sant Cugat del Vallès) 

Neus Valero (C’s) 

Iona Casadevall (AV Can Mates) 

Javier López (C’s) 

Andreu Ares (CDC) 

José Carlos Casanova (ICV) 

Xavier Barbany (AV Sant Joan de Mira-sol) 

Immaculada Vallderrama (AV Sant Joan de Mira-sol) 

Francesc Carol (Teatre d Xoc) 

Eva Lafuente (ERC-MES) 

Magalí Robín (AV Can Cabassa) 

Carmen Roca (AMPA Escola Catalunya) 

Josep Lluís Lolo (APV Mas Gener) 

Juan Francisco Montiel (Club Futbol Mira-sol-Baco) 

 

No hi ha ordre del dia. 
 
 

- La senyora Robin, informa que com a conseqüència de les intervencions dutes 

a terme la problemàtica de la Pl. Doctor Pila  ha millorat. Puntualment en 

celebracions tipus partit de futbol es produeixen molèsties per l’aglomeració de 

clients dels establiments de restauració. Després de diverses intervencions el 

President del Consell manifesta que hi haurà continuïtat dels serveis 

implementats. 

 

- La senyora Roca, informa que per les xarxes socials de la comunitat de 

l’Escola Catalunya circula una alerta envers el conductor d’una furgoneta de 

color negra que efectua requeriments molt sospitosos als alumnes. L’inspector 

Escarré sol·licita més concreció en les dades per tal d’efectuar una 

investigació i esclarir la veracitat de la informació, es facilita el correu 

proximitatpl@santcugat.cat. 

 

- El senyor Lolo, sol·licita informació de les cases ocupades i alerta envers els 

robatoris en l’interior dels habitatges, concretament els últims perpetrats en C/ 
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Guadalajara i C/ Astúries; també insta que els cossos de seguretat efectuïn 

xerrades informatives de prevenció dels robatoris. L’inspector Escarré informa 

que en l’actualitat la Policia Local i els Mossos treballen de forma conjunta en la 

detecció, control i seguiment de les ocupacions d’habitatges, concretament a 

Mira-sol n’hi ha detectades 21. 

 

- La senyora Lafuente, sol·licita informació sobre l’incendi de contenidors. 

L’inspector Hosta informa que hi ha oberta una investigació a diverses línies 

obertes i no se’n descarta cap. 

 

- La senyora Casadevall, es queixa dels estacionaments indeguts en el C/ Josep 

Tarradellas i C/ Josep Irla a l’alçada dels nou parc infantil. El caporal Díaz 

informa que l’any 2015 van denunciar 60 vehicles i aquest any continua el 

control de les infraccions detectades principalment a les nits i els cap de 

setmana. El sergent Garrido pren nota de la incidència dels estacionaments 

indeguts en el C/ Josep Irla i informa que s’efectuarà control i seguiment. 

 

- El senyor López, informa que al C/ Mercat a primera hora del matí, moment en 

que els pares i mares dels nens i nenes de l’escola bressol deixen els seus fills, 

estacionen massivament sobre la vorera. L’inspector Escarré pren nota i 

s’efectuarà control i seguiment. 

 

- El senyor Carol, sol·licita informació envers la continuïtat del servei de les OAC 

de policia de proximitat de la policia local en Mira-sol. El sergent Garrido 

informa que si, en horari de 17:30 a 19:00 hores, el segon i el quart dimecres 

de cada mes en el Casal de Mira-sol. Les parts manifesten que fora bo efectuar 

publicitat del servei. 

 

- El senyor Barbany, informa envers la problemàtica amb el ciclistes i la 

circulació d’aquests vehicles per l’espai públic, sol·licita que s’efectuï una 

campanya informativa i de sensibilització. El sergent Garrido informa que les 

campanyes dutes a terme en el nucli urbà des de proximitat i que es farà 

extensiva als districtes. 

 

- La senyora Valero, s’afegeix a la petició del senyor Barbany i demana que 

també s’inclogui els patins i similars amb el que es desplacen per les voreres. 

 

 

A les 20:30 hores el President del Consell dóna per finalitzada la sessió del GT. 


