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ACTA DEL GT SEGURETAT MIRASOL 
 

 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: ------- 
Caràcter: ordinari 
Data: 29 de novembre 2016 
Hora d’Inici: 19:10 
Lloc: Casal Mirasol 
 
Assistents 
 

Xavier Barbany (sotspresident Consell de Barri) 

Francesc Serra (Ajuntament) 

Oscar Bartolomé (sotsinspector PG-ME) 

Merche Gozález (sergent de proximitat PL) 

Javier Díaz (caporal de proximitat PL) 

Gonzalo Rubio (C’s) 

Pep Ordóñez (AV Can Mates i dXoc Teatre) 

Josep Maria A. Solé (ICV) 

Immaculada Vallderrama (AV Sant Joan de Mira-sol) 

Magalí Robín (AV Can Cabassa) 

Josep Lluís Lolo (APV Mas Gener) 

Josep Martí (APV Mas Gener) 

 
Ordre del Dia 
 
Sense ordre del dia. 
 
Desenvolupament de la sessió i acords  
 
 
Presentacions 
 
Es presenta al grup de treball la nova sergent de proximitat de PL, Mercedes 
González, així com la resta de participants. 
 
Situació actual de la seguretat ciutadana. 
 
Després de diverses intervencions en què els participants han sol.licitat informació de 
l’estat de la seguretat ciutadana, el sotsinspector Bartolomé ha efectuat una 
exposició de la situació actual amb una baixada sostinguda del nombre de robatoris en 
els habitatges.  
El Sr. Barbany i d’altres participants han sol·licitat dades concretes del nombre de 
robatoris, el sotsinspector Bartolomé ha manifestat que en aquest moment no pot 
oferir-les però es compromet a facilitar-les si s’escau. El Sr. Valderrama ha sol·licitat 
en aquest sentit intervencions policial més ràpides. 
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El Sr. Ordoñez ha consultat si la campanya de recollida de signatures de Ignacio 
Rigau per sol·licitar més efectius policials a Sant Cugat està fonamentada i si els ratis 
policials són els òptims pel municipi. La sergent González ha informat que si sumen 
als policies locals i els mossos d’esquadra, si. 
 
OAC PL als districtes 
 
Els participants han demanat informació de les OAC de la policia local als districtes, 
concretament de la que funciona en Mirasol. La sergent González ha informat que 
està activa de 17:30 a 19:00 hores, el segon i el quart dimecres de cada mes al Casal 
de Mira-sol, però que l’afluència de ciutadans és escassa. 

 

Consells de seguretat 
 
El sotsinspector Bartolomé, la sergent González i el caporal Díaz, han efectuat 
breus consells de seguretat. Els participants han sol·licitat més informació preventiva, 
tipus xerrades i/o tríptics i més presencia policial. 
 
Problemes d’incivisme 
 
El Sr. Barbany  ha alertat dels problemes d’incivisme d’un grup de persones que 
habitualment estan en el parc davant el Casal. La sergent González ha facilitat el 
nombre d’intervencions i tipus de serveis policials duts a terme en els Jardins de 
Miquel Martí i Pol, ha afegit que PL efectuarà un seguiment i implantarà un servei 
periòdic de control. La sergent González també ha facilitat un històric del recull 
d’intervencions dutes a terme en la Plaça Dr. Pila en els últims anys, d’on s’extreuen 
dades positives relacionades amb la baixada de requeriments veïnals i el nombre 
d’infraccions administratives detectades. La Sra. Robin informa que el ferroveller que 
estaciona la furgoneta en la zona de càrrega/descàrrega de la plaça Dr. Pila no té 
llicència per exercir aquest tipus d’activitat i afegeix que passarà les dades a 
proximitatpl@santcugat.cat per control. 
 
Problemes de mobilitat i trànsit 
 
El Sr. Barbany ha informat de la inseguretat que generen les bicicletes que circulen 
per la nit sense llums i dels patins i similars amb el que es desplacen per les voreres. 
Els participants coincideixen en què s’haurien de denunciar o efectuar campanyes 
informatives. 
 
Cases ocupades 
 
El Sr. Martí ha sol·licitat informació dels habitatges ocupats. Ha estat informat que no 
han augmentat. Resta pendent de concretar la informació per a la propera sessió. 
 
 

A les 20:35 hores el sotpresident del Consell ha donat per finalitzada la sessió del GT. 


