
 

ACTA DEL GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT  LES PLANES 
 
Data: 20/11/2017 
Hora: 19:20 hores 
Lloc:   Casal de Les Planes 
 
ASSISTENTS 
 
- Isaac VILLA  – Ajuntament Tècnic d’ Acció als Barris 
- Jordi HOSTA  – Inspector PGME 
- Josep Maria ESCARRÉ  – Inspector Policia Local 
- Javier DIAZ  – Caporal Policia Local 
- Míriam LONGO  – Agent Policia Local 
- Emilia CRUZ  – Comissió de Festes 
- Carmen CASTEJÓN  – Grup de Dones de la Creu d’en Blau 
- Antonia MOHINO  - Gent Gran 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El Sr. ESCARRE  inicia el grup de treball. Presenta als assistents la nova unitat de la 
Policia Local de Relacions amb la Comunitat i la Sra. LONGO  efectua la presentació 
en Powerpoint. 
 
A continuació es tracten els punts de l’ordre del dia: 
 
-Càmeres als carrers 
 
El Sr. ESCARRE  recull la petició ciutadana i efectua una exposició de les 
circumstàncies en què s’instal·len i l’evolució d’aquesta modalitat d’enregistrament 
d’imatges. 
Les veïnes participants en la sessió manifesten que en la comunitat hi ha partidaris i 
detractors de la implantació de les càmeres. 
S’acorda que és un assumpte que cal tracta-ho amb més detall per totes les parts. 
 
-Les senyals de xarxa insuficients poca cobertura a ixò afecta directament al 
servei de les nostres alarmes 
 
Les veïnes participants manifesten que es tracta de la pèrdua de senyal wifi de l’Espai 
Eco. 
 
-Seguiment de la denúncia per l’agressió que va pat ir a l’estiu una veïna per part 
d’una altra veïna.  
 
El Sr. HOSTA informa que les accions estan denunciades i per tant no es poden 
facilitar dades concretes de l’expedient. El Sr. ESCARRE  informa que s’efectuarà el 
control administratiu del gos d’una de les implicades. 
 
 
 
 



 

-Situació de les cases ocupades 
 
El Sr. DIAZ  informa que en l’actualitat hi ha detectats 11 habitatges ocupats a Les 
Planes i que els Cossos de Seguretat efectuen un seguiment continu. 
 
-Seguiment impacte Centre Lledoners . 
 
Tots els participants coincideixen en què des de fa sis mesos la percepció de seguretat 
ciutadana ha millorat molt, que la sensació és de normalitat. 
 
Fora dels punts de l’ordre del dia, les veïnes informen de la perillositat per incorporar-
se a la Carretera de Vallvidrera des del Carrer Font de la Mata perquè els semàfors no 
funcionen correctament i en aquesta època el mirall parabòlic no és eficaç. El Sr. 
VILLA  manifesta que gestionarà la solució. 
 
Es tanca la sessió i finalitza la reunió a les 20:15 hores. 
 


