
 

 
ACTA DEL GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT  

MIRA-SOL 
 
 
Data: 07/11/2017 
Hora:  19:00 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  
- Albert GAMBÚS COMAPOSADA – Agent Proximitat Policia Local 
- Marta RODRÍGUEZ PERELLÓ – Secretària Policia Local Sant Cugat 
- Miquel Biosca – substitut del Sots president del Consell de Barri de Mira-sol 
- Josep Mª ANGEL SOLÀ – ICV 
- Magali ROBIN – AAVV Can Cabassa/Mas Gener 
- Ignacio RIGAU TUSELL – PP Sant Cugat 
- Inmaculada VALDERRAMA – AAVV Sant Joan de Mira-sol 
- Josep Lluís LOLO – APV Mas Gener 
- Neus VALERO COLLADO – Grup Municipal C’s 
- Josep MARTÍ PIJUAN 

 
 
PUNTS A TRACTAR 
 
Punt 1.- Delictes de barri 
Punt 2.- Crema de contenidors 
Punt 3.- Parc Can Mates 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Inici de la sessió a les 19:15 hores  
 
Punt 1.- 
Sr. Hosta exposa la incidència dels robatoris en domicilis  en els darrers mesos, amb 
certa tendència a la baixa durant l’estiu respecte a l’any anterior, però amb un petit 
repunt des del darrer canvi d’horari d’hivern.  
CME han posat més controls a la zona de Mas Pins i H.G.C. –zones perifèriques amb 
vies de sortida ràpides-.  
Sr. Hosta informa que a finals de setmana passarà l’helicòpter de CME com a 
dispositiu de prevenció i vigilància per aquests fets. 
Sr. Hosta demana als veïns especial atenció als vehicles sospitosos: BMW 330 platejat 
amb 3-4 ocupants i una dona; Jeep Gran Cherokee negre; Volvo V50 familiar; BMW  
320 blau fosc, molt actiu. 



 

 
Sra. Valderrama pregunta per les cases ocupades  i sol·licita que la policia passi de 
tant en tant per donar sensació de seguretat, en concret per la casa ocupada a Ptge. 
Sevilla, 112. 
Sra. González respon que pren nota i que P.L. passarà per la zona. 
També pregunten si s’ha incrementat el número de cases ocupades i el Sr. Escarré 
respon que no però que es tracta d’un moviment fluctuant i els mateixos ocupants van 
canviant de domicili. 
 
Punt 2.- 
Sr. Escarré informa que es pot dir que l’activitat de crema de contenidors  com a acte 
vandàlic ha parat a tot el terme. Apunta que de cara a les festes de Nadal podria 
produir-se algun repunt. 
 
Punt 3.- 
El Sr. González informa als veïns que s’han fet diverses reunions en les què s’ha 
treballat el pla integral per a l’ús general de la zona lúdica de Can Mates . Des del 
passat 1 de novembre la Policia Local compta amb 10 agents cívics, distribuïts ens 
binomis, que hi treballaran preferentment, per tal d’informar i prevenir les incidències 
d’incivisme a la zona. També el departament de Mobilitat de l'Ajuntament treballa en la 
distribució d’aparcaments. 
La Sra. González informa que, pel que fa a la seguretat viària, hi ha dos punts a Pg. 
Mas Roig/Av. Pompeu Fabra i Pg. Del Nard amb especial incidència d’accidents però 
no per la gravetat dels mateixos. Policia Local demanarà una millora en les 
senyalitzacions. 
Els veïns informen de dos accidents amb lesions a C. Granada/ C. Galícia. La Sra. 
González respon que ho parlaran amb el responsable de Mobilitat 
 
 
Fora de l’ordre del dia , la Policia Local presenta la nova unitat de relacions amb la 
comunitat . Exposa l’agent Albert Gambús que es presenta als veïns i els informa de 
les tasques que realitzarà la nova unitat. 
 
 
 
20:30 hores  es dona per finalitzada la sessió. 
 


