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ACTA DEL GT SEGURETAT MIRASOL  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: ------- 
Caràcter: ordinari 
Data: 24/01/2017 
Hora d’Inici: 19:10 
Lloc:  Casal Mirasol 
 
Assistents 
 
Xavier Barbany  (sots president Consell de Barri) 
Jaume González (director Seguretat Ciutadana i Protecció Civil) 
Josep Mª Escarré (inspector en cap Policia Local) 
Jordi Hosta (inspector Policia Generalitat Mossos d’Esquadra) 
Merche González  (sergenta  proximitat PL) 
Pep Ordóñez  (AVV Can Mates i dXoc Teatre) 
Francesc Carol (dXoc Teatre) 
Josep Maria A. Solé  (ICV-EUiA) 
Magalí Robín  (AVV Can Cabassa) 
Josep Lluís Lolo  (APVV Mas Gener) 
Josep Martí  (APVV Mas Gener) 
Carme Roca (AMPA Catalunya) 
Eva Lafuente Ballestero (ERC-MES) 
 
Ordre del Dia 
 
Sense ordre del dia. 
 
Desenvolupament de la sessió i acords  
 
Presentacions 
 
Es presenta al grup de treball el nou director de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, 
en Jaume González, així com la resta de participants. 
Es recorda, enviar ordre del dia per les properes sessions.  
 
Desplaçaments taules de les terrasses de la Pl. Dr.  Pila.  
 
La Sra. Robin, expressa la seva preocupació respecte al nou moviment de les 
terrasses de la Pl. Dr. Pila. El director de SC Sr. González, informa que arran d’una 
reunió amb els restauradors i la tinenta d’alcalde Sra. Paraira, s’havia arribat a un 
acord d’apropar-les als locals, tot i que ha hagut un error en els desplaçaments, 
l’objectiu és fer un estudi durant 15 dies de l’impacte mediambiental i analitzar-lo.  Es 
reuniran amb els veïns per informar-los dels resultats i la decisió final presa.  
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Estat de les cases okupades i increment de robatori s 
 
El Sr. Lolo pregunta sobre l’estat de les cases okupades i l’increment de robatoris a la 
zona. L’Inspector del CME, el Sr. Hosta , informa que el tema de les cases okupades a 
Mira-sol està estable i fa una explicació de l’evolució durant l’any de l’estadística de 
robatoris amb força o interior d’habitatge. Durant l’any 2016 i en comparació amb l’any 
2015 hi ha hagut diferents pujades i baixades mensuals, no obstant durant l’últim 
trimestre hi ha hagut 47 fets l’any 2016 i 38 durant l’any 2015. Per tant, també els 
números són estables. 
Fa una descripció del modus operandi, el tipus de lladres i les zones afectades 
(sempre referit a l’últim trimestre): gent jove, ràpids, no violents, estrangers de l’est o 
xilens i les zones de l’Arxiu, Can Matas i l’eixample de Mira-sol.  
 
Augment de robatoris interior de vehicles en zona d e l’HGC 
 
La Sra. Roca  mostra la seva preocupació vers l’augment de robatoris en interior de 
vehicles de la zona de l’HGC i l’UIC, l’inspector del CME el Sr. Hosta, informa que no 
ha hagut cap augment de robatoris a la zona.   
 
Augment de robatoris i furt d’ús de vehicles 
 
El Sr. Ordóñez , pregunta sí hi ha robatoris de vehicles. El Sr. Hosta  informa que n’hi 
ha, però que el número és insignificant.   
 
Motiu de la baixada dels robatoris en interior d’ha bitatge 
 
El Sr. Barbany  pregunta pels motius de la baixada de les estadístiques dels robatoris 
en interior de domicili i el Sr. Carol  aprofita per preguntar també per la situació actual. 
El Sr. Hosta  informa que els motius de la disminució de les xifres són: les detencions, 
la prevenció i les mesures de seguretat i autoprotecció dels propis veïns. 
En definitiva, s’està reconduint la situació actual.  
El Sr. Lolo  informa que a l’AVV de Mas Gener tenen un grup de WhatsApp on es 
troben la majoria dels veïns,  que de seguida que s’adonen d’alguna irregularitat 
truquen al CME i són bastant efectius. 
Davant d’això l’inspector PL, el Sr. Escarré  i el director de SC, el Sr. González , 
aprofiten per informar que properament la PL formarà part de les xarxes socials i seria 
interessant formar part del grup de WhatsApp per aprofitar la immediatesa  i la ràpida 
actuació de la PL davant qualsevol incident.  
El Sr. González  facilita unes pautes atenent a l’anàlisi de les tipologies,  les franges 
horàries, llocs i dies de robatori interior de domicili  i demana que es facin extensives a 
la resta de veïns perquè prenguin mesures de seguretat.  

• franges horàries són exclusivament per la tarda, entre les 17:00 i les 21:00 h 
• dimecres/ dijous/ divendres i algun dissabte 
• no robatoris amb violència 

Els assistents agraeixen els consells però demanen que es facin públiques les dades 
en mitjans locals, així com el Sr. Carol  demana el llistat de reunions amb associacions 
de veïns de la policia local.  
 
Crema contenidors, danys a vehicles i agressions se xuals “runner” 
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La Sra. Lafuente , té interès en saber sí han augmentat la crema de contenidors, els 
danys a vehicles (en concret punxades de rodes) i l’activitat del “runner”. 
El Sr. Hosta informa que no ha hagut cap incident dels nombrats, i afegeix que el 
“runner” no actua des de la tardor de 2015, tot i que la investigació contínua oberta.  
 
Col·legi Catalunya 
 
La Sra. Roca ,  sol·licita protecció escolar a les sortides dels infants del centre escolar i 
en concret a les 17.00 hores, almenys un parell de cops per setmana, per reorganitzar 
la zona i l’ordenació del trànsit. Així mateix, informa que darrerament hi han hagut 
episodis de bretolades als horts de l’escola. 
El Sr. Escarré i el Sr. González es comprometen a fer un estudi de la zona, per sí que 
es pot millorar la senyalització i a intentar que hi vagi algun agent a fer la protecció 
escolar almenys un parell de dies a la setmana i es farà un seguiment per intentar 
localitzar i/o evitar els danys durant els caps de setmana.  
 
Publicitat de l’agent de proximitat el segon i quar t dimecres de cada mes  
 
La sergenta González, recorda que l’agent 97 contínua anant al Casal de Mira-sol els 
dies marcats per atendre els veïns i en tot l’any 2016, només va atendre una persona 
al mes de juny. Cal fer publicitat o retirar aquest servei. 
Els veïns es comprometen que es donarà publicitat.  
 
Efectius de la policia local 
 
El Sr. Carol demana per la situació actual dels efectius de la policia local.  
El Sr. González i el Sr. Escarré, informen sobre la situació actual, que tot i que ha 
marxat un agent que es trobava en situació de comissió de servei, al seu ajuntament 
d’origen, actualment s’està fent un concurs-oposició de 2 places d’agent de policia 
local, hi ha 6 efectius al ISPC que el mes de junys s’incorporaran i segurament es 
crearan més places d’agents en comissió de serveis.  
 
Augment de robatoris en trasters i robatoris en zon a estació de FGC 
 
El Sr. Hosta, informa que darrerament han augmentat els robatoris en trasters, no així 
en Mira-sol.   
Tanmateix informa que hi ha un grup de menors de Mira-sol que s’ajunten amb menors 
de Rubí i fan petits furts i/o robatoris (sobretot telèfons mòbils) a d’altres menors a la 
zona de l’estació de Mira-sol. 
Demana informació a través dels fills dels veïns. Aquests es comprometen que faran 
indagacions.  
 
Situació dels Jardins de Miquel Martí i Pol i mobil itat de bicicletes en horari 
nocturn (recordatoris punts darrere reunió) 
 
El Sr. Barbany informa que no hi ha hagut cap incident últimament a la zona dels 
jardins esmentada i que continua observant les bicicletes en horari nocturn sense cap 
mena de dispositiu i/o mesura de seguretat 
 
A les 20:45 hores el sot president del Consell ha donat per finalitzada la sessió del GT. 


