
 

 
 

ACTA DEL GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT  
MIRA-SOL 

 
 
Data: 28/03/2017 
Hora:  18:00 hores  
Lloc:  Casal de Mira-sol  
 
 
ASSISTENTS 
  

- Jaume GONZÁLEZ MORENO – Director Àmbit Seguretat Ciutadana 
- Josep Maria ESCARRÉ GARCIA – Inspector Policia Local Sant Cugat 
- Jordi HOSTA PALLARÈS– Inspector CME Sant Cugat 
- Mercedes GONZÁLEZ RUEDA – Sergenta Policia Local Sant Cugat  
- Marta RODRÍGUEZ PERELLÓ – Secretària Policia Local Sant Cugat 
- Xavier BARBANY – Sots president del Consell de Barri de Mira-sol 
- Josep Mª ANGEL SOLÀ – vocal ICV 
- Montserrat TRUJILLO MARTÍN – vocal AAVV Can Cabassa/Mas Gener 
- Magali ROBIN – vocal AAVV Can Cabassa/ Mas Gener 
- Iona CASADEVALL HUNTER – vocal AAVV Can Mates 
- Ignacio RIGAU TUSELL – vocal PP Sant Cugat 
- Inmaculada VALDERRAMA – vocal AAVV Sant Joan de Mira-sol 
- Josep Lluís LOLO – vocal APV Mas Gener 
- Neus VALERO COLLADO – vocal C’s 

 
 
 
 

 
PUNTS A TRACTAR 
 

•         Robatoris a domicilis : Comparativa 2015 / 2016 i estat a 2017. (tipologia, 

informació que la Policia consideri rellevant pel veïnat i suggeriments d'auto 

protecció) 

•         Atracaments comesos:  Comparativa 2015 / 2016 i estat actual a 2017. (hi ha un 

especial interès quan les víctimes són menors) 

•         Accidentabilitat urbana:  Comparativa 2015 / 2016 i estat 2017 (en especial hi ha 

interès en conèixer l’evolució dels accidents amb lesions) 

•         Crema de contenidors:  Dades i accions implantades.  (el veïnat pot fer-hi alguna 

cosa per ajudar a la disminució?) 

 
 
 
 
 
 



 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Inici de la sessió a les 18:07 hores  
Presentacions 
 
Robatoris a domicilis 
Inspector CME Jordi Hosta exposa situació en el barri de Mira-sol: comparativa amb la 
resta del municipi, amb l’explicació de la pujada i baixada de fets des de l’octubre de  
2015 fins el març del 2017 i explicació de les característiques i modus operandi que es 
donen a la zona, cases a quatre vents i baixos accessibles, especialment a les zones 
d’ Arxiu, Can Gatxet, Can Mates i carrer Josep Irla. Explica la tasca de la Mesa de 
Coordinació Operativa setmanal entre CME i PL i insisteix en la importància de la 
col·laboració ciutadana: avís persones sospitoses o en actitud d’espera, matrícules, 
fotos, etc. 
Sra. Trujillo pregunta per la freqüència dels robatoris i per si les actuacions realitzades 
confirmen la tendència a la baixa del fenòmen. Sra. Casadevall comenta que hi ha 
vehicles sospitosos aturats al costat dels contenidors i pregunta pel titular de premsa 
(El Pais) sobre el 40% de l’augment de robatoris a la zona. El director Jaume González 
i l’Inspector Hosta expliquen que les dades corresponen a la darrera Junta Local de 
Seguretat que inclou dades d’octubre 2015 a octubre 2016. Representant ICV 
pregunta per quines mesures s’han pres arran de les declaracions de l’Alcaldessa al 
conseller Jané: 

- Augment freqüència reunions meses de coordinació operativa CME-PL 
- Patrullatges específics, de saturació, a peu. 
- Reforç de serveis especials i unitats de CME de fora del municipi, unitats de 

paisà de PL i CME i controls a les vies principals. 
- Oferiment als veïns d’informació sobre mesures de seguretat: 

o Oficina relacions amb la comunitat CME – itpg31599@gencat.cat Tef 
675788203 – Agents Alex i Marcel 

o Divisió de Proximitat PL – proximitatpl@santcugat.cat – Sergenta 
Mercedes González i Caporal Javier Díaz 

 
Atracaments 
Sr. Josep Lluís Lolo pregunta si s’ha enxampat el grup de menors que s’ajunten a la 
zona de l’estació i furten a altres menors. Es respon que estan identificats com a veïns 
de Sant Cugat i de Rubí però no s’han pogut enxampar, 
 
Accidentalitat 
Sergenta González aporta les dades de ferits greus 2015, 2016 i 2017 (només 3 en 
tres anys). S’informa que l’accidentalitat és molt baixa i que no existeixen punts 
especialment conflictius a la zona. Sr. Barbany agraeix les dades aportades i que els 
aspectes greus siguin molt pocs. 
 
Crema de contenidors 
Sr. Rigau pregunta si hi ha un augment en les incidències. Negatiu. 
 
 
19:35 hores  es dóna per finalitzada la sessió. 
 
 



 

 


