ACTA DEL GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT
BARRI CENTRE-OEST

Data: 07/03/2017
Hora: 19:30 hores
Lloc: ANTIC AJUNTAMENT – PL. BARCELONA

ASSISTENTS
-

Mayte PÉREZ i MATEO– Presidenta del Consell de Barri del Centre Oest
Jaume GONZÁLEZ MORENO – Director Àmbit Seguretat Ciutadana
Josep Maria ESCARRÉ GARCIA – Inspector Policia Local Sant Cugat
Javier DÍAZ ORTEGA – Caporal Policia Local Sant Cugat
Marta RODRÍGUEZ PERELLÓ – Secretària
Anna Cuxart – Assamblea Nacional Catalana (ANC)
Jaume Espina – Grup ERC-MES
David Miralles – Grup PDECAT
Marc A. Villoro – Associació veïnal Centre-Estació
Anna Gracia – AMPA Escola Santa Isabel
Rafael Robledo Margalef – Unió ciclista Sant Cugat
Antonio Gregorio Martínez – Unió Ciclista Sant Cugat
Sergio Blázquez – Grup Ciutadans C’s
Alfredo Bergua Valls – Grup PP
Álvaro Benejam Peretó – Grup PP
Jordi Compte – Associació veïns Sector Can Trabal

PUNTS A TRACTAR

Es fa constar que no s’ha presentat ordre del dia.
L’Inspector Sr. Escarré sol·licita que, per a properes reunions del grup de seguretat,
s’avancin els punts a tractar per tal de poder aportar la informació que els assistents
sol·licitin.
L’Inspector de CME Sr. Jordi Hosta no va ser present per un problema de comunicació
de la convocatòria, aliè a ell.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Carrer Rovellat – circulació de bicis per la vorera.
S’exposa que hi ha un grup de bicis que diàriament baixen per la vorera del carrer
Rovellat a gran velocitat.

El Director Sr. Jaume González respon que els agents cívics que col·laboren amb
aquesta policia podrien realitzar tasques d’informació i, a partir de l’observació dels
fets es podrien establir controls de velocitat per part d’agents d’aquesta Policia.
Escola Santa Isabel – sortida Rambla Can Mora.
La presidenta de l’AMPA exposa que hi ha problemes de seguretat en la sortida dels
escolars per Rambla Can Mora, hi ha poc espai per a l’aparcament de vehicles per
l’existència d’un carril bici i diferents contenidors.
L’Inspector Sr. Escarré respon que s’estudiarà la proposta d’una solució transitòria pel
que fa al carril bici.

Can Trabal – cases ocupades.
El Sr. Jordi Compte exposa la mateixa situació coneguda d’inseguretat per la
presència de la casa ocupada del carrer Oceà Atlàntic. L’Inspector Sr. Escarré respon
que la situació ja està denunciada però el propietari de l’immoble hauria de prendre
accions legals; es pot tornar a parlar amb les companyies de serveis (llum, aigua...)
per tal d’esbrinar si es fan connexions il·legals. Es donarà la informació rebuda en
quant es disposi d’ella..
El Sr. Benejam exposa que hi ha vigilància privada a la zona i pregunta si hi ha
col·laboració entre aquest agent i la policia local. El Director Sr. González apunta que
la seguretat privada no pot actuar en via pública, no és una bona praxis. Expressa el
seu acord amb el problema de seguretat de la zona i que s’aplicaran totes les mesures
possibles.
Alguns assistents pregunten quantes cases ocupades hi ha al terme de Sant Cugat i si
existeix un protocol d’actuació específic. El caporal Sr. Díaz explica la diferència entre
“ocupació” i “violació de domicili” (allanamiento de morada). No es poden aportar
dades concretes sobre ocupació perquè no s’havia presentat ordre del dia prèvia.
Ordenança municipal – gossos zona Parc Central
El Sr. Blázquez exposa problemàtica amb la presència de gossos sense lligar a la
zona del Parc Central. L’Inspector Sr. Escarré respon que es tracta d’un problema
d’incivisme i que els agents cívics fan tasques d’informació i de pedagogia.
Nivell de seguretat general a Sant Cugat
El Director Sr. González exposa que s’informarà de robatoris quan es produeixin,
modus operandi, tipus de delinqüents i consells que s’estructuraran en tríptics.

A les 20:40 hores es dona per finalitzada la reunió.

