
 

 
 

ACTA DEL GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT  
LES PLANES 

 
 
Data: 03/04/2017 
Hora:  19:00 hores  
Lloc:  Casal de Les Planes 
 
 
ASSISTENTS 
  

- Jaume GONZÁLEZ MORENO – Director Àmbit Seguretat Ciutadana 
- Jordi HOSTA PALLARÉS – Inspector CME Sant Cugat 
- Mercedes GONZÁLEZ RUEDA – Sergenta Policia Local Sant Cugat  
- Marta RODRÍGUEZ PERELLÓ – Secretària Policia Local Sant Cugat 
- Emilia CRUZ – Comissió de Festes 
- Carmen CASTEJÓN – Grup de Dones de la Creu d’en Blau 
- Begoña PARAREDA LAZARO – Agrupació Cultural i Musical 
- Juan Manuel CAYUELAS – soci AAPP i VV Les Planes 
- Eva Mª GONZÁLEZ REDONDO – Veïna 46625396-A 
- Ramona GARCÍA LEANDRO – Espai Familiar 
- Mercedes GONZÁLEZ – AMPA La Floresta 
- Amparo MARTÍNEZ CASTELBLANQUE – Dones 
- Agustina ALONSO REPRESA – AAVV 
- Bibiana FONTANET – Representant CUP/Procés Constituent 
- Agustín GONZÁLEZ – President Gent Gran 
- Carlos GRANADO GONZÁLEZ  

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Inici de la sessió a les 19:05 hores  
 
No hi ha ordre del dia. Es demana per a la propera reunió. 
Presentació Sergenta Mercedes GONZÁLEZ 
 
 
Semàfor Can Burrull 
Inspector Hosta respon al tema tractat en el GT anterior: un cop fetes les 
comprovacions, el semàfor funciona correctament i s’han sancionat vehicles per part 
de l’ART a aquells vehicles que no el respectaven. 
 
Inseguretat al barri 
Segons es va tractar en el darrer GT, l’Inspector Hosta informa de la detenció del Sr. 
Vitorino que causava inseguretat al barri per les seves ocupacions i les seves activitats 
que als veïns els semblaven delictives, com així va ser. 
 
 



 

Punxades de llum a la via pública 
Els veïns exposen que hi ha domicilis que punxen el subministrament elèctric dels 
fanals de la via pública, especialment als carrers Calvari, Ntra. Sra. de l’Estrada, Molí i 
Doctor Modrego. Demanen que sigui la policia qui denunciï davant de FECSA. El 
Director González diu que ho posarà en coneixement.  
 
 
Cases ocupades 
Alguns veïns exposen sensació d’inseguretat per la presència de cases ocupades i per 
cert grau d’intimidació per part dels ocupants d’aquestes. La seva percepció és que els 
ocupants no són gent arrelada i estan fent efecte crida a altres ocupants. 
Els veïns comenten que la casa ocupada del carrer Doctor Modrego, 15 ha tornat a 
punxar la xarxa elèctrica però no es veu des del carrer. Sergenta González demana 
que els veïns ho comuniquin als policies de barri. 
Inspector Hosta explica la feina de la comissió de CME Sarrià-Sant Gervasi-Sant 
Cugat, explica les dues tipologies d’ocupació i també recorda que s’han fet xerrades 
explicant accions davant les ocupacions. 
 
 
Policies de barri 
Alguns veïns que no han assistit a reunions prèvies pregunten on són els policies de 
barri i quines funcions tenen. Sol·liciten que estiguin fixes en horaris determinats al 
Centre Cívic. El Director González proposa fer una presentació oficial dels policies de 
barri als veïns. 
Preocupació per poca presència policial, tot i que no tots els veïns estan d’acord en 
aquest punt. 
Els veïns demanen més presència policial a la zona de l’estació de FFCC per les nits. 
Inspector Hosta diu que ho plantejarà a la Comissió ja que la zona és competència de 
Barcelona. 
El senyor Granado informa de vehicle Seat Leon negre 2260BLF. 
 
 
Centres de menors 
Els veïns exposen preocupació per la presència dels dos centres de menors, 
Lledoners i Mas Pins i perquè quan arriben a la majoria d’edat es queden a la zona. 
Alguns d’aquests han delinquit. Una veïna exposa que al Ptge. La Font pot trobar-se 
un d’ells que està en recerca. 
S’explica que l’Ajuntament ha de tractar amb la DGAIA per tal de trobar solucions. 
 
 
20:30 hores  es dona per finalitzada la sessió. 
 
 
 


