ACTA DEL GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT
BARRI CENTRE-EST
Data: 14/11//2017
Hora: 19:30 hores
Lloc: CASA DE CULTURA
ASSISTENTS
-

Jaume GONZÁLEZ MORENO – Director Àmbit Seguretat Ciutadana
Josep Maria ESCARRÉ GARCIA – Inspector Policia Local Sant Cugat
Mercedes GONZÁLEZ RUEDA – Sergenta Policia Local Sant Cugat
Albert GAMBUS COMAPOSADA – Agent Policia Local Sant Cugat
Jordi HOSTA PALLARES – Inspector Cos Mossos d’Esquadra
Juan Carlos VAZQUEZ – AAVV Sant Cugat Centre
José Miguel HIERRO MOSET – AAVV Monestir
Alejandro CUESTA HIDALGO – Plataforma Animalista Sant Cugat
Antoni GUAL – Associació Comerciants
Joaquin MEDINA – President AAVV Can Barata
Francisco ORDÓÑEZ OSUNA – AAVV Centre Est
César CALZADA – Representant PP
Francesc CAROL – Associació d’Egiptologia
Mª del Mar CADENAS – AAVV Can Magí
Esther CUCURELLA VILALTA – AVV Can Magí
Carolina RODRIGUEZ – AMPA Collserola
Jaume ANGERRI – Òmnium Cultural

FORA D’ORDRE DEL DIA
L’Albert Gambús, agent de la policia local, fa una petita presentació de la nova unitat
de la policia local (Unitat Relacions amb la Comunitat) mitjançant un PowerPoint.
Així mateix, en Jaume González, director de la policia, fa una menció d’altre nova
unitat que ja es troba en funcionament, els agents cívics.
ORDRE DEL DIA
Per ordre d’arribada dels e-mails:
1.
2.
3.
4.
5.

Seguretat al barri
Situació tema botellot. Sobretot al voltant de les escoles
Venda de drogues als Jardins d’Europa. Campito
Manteniment pipi-cans (problemes de seguretat)
Protocols d’actuació en cas de trobada d’animal de salvatge en via pública i en
casos d’accident (rebem moltes preguntes de ciutadans sobre aquest tema) on
trucar i com gestionem
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6. Denúncia de veïns per decés d’una persona i la no recollida de gats per par de
familiars o en última instància de l’ajuntament.
7. Últims robatoris amb violència a la nit.
8. Possibilitat de posar més càmeres de control als barris de la perifèria.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Jaume González, en absència d’en Ferran Villaseñor dona inici a la reunió a les 19:45
hores i exposa els punts a tractar.
Dona la paraula a en Jordi Hosta perquè tracti els punts competents a seguretat
ciutadana, i en concret els punts 1, 3 i 7.
1.Seguretat al Barri
Inspector CME Jordi Hosta exposa la situació en el barri Centre Est. Especifica que en
trets generals la situació és molt tranquil·la a tot el Centre Est a excepció dels barris de
l’Eixample, Coll Fava i Volpelleres, tot i que a cada barri hi ha un tipus delictiu i un
modus operandi en concret. Però tot i això no hi ha res destacable.
Explica la recent detenció de tres individus.
3.Venda de drogues al Parc Jardins d’Europa
Inspector CME Jordi Hosta, explica que ha baixat molt la incidència en aquest lloc.
El Sr. Francisco Ordoñez felicita als cossos de seguretat, especialment a la Policia
Local perquè ha pogut comprovar que vehicles patrulles hi van els caps de setmana
fins dins el parc i l’activitat allà, tot i que no està resolta, ha baixat molt els incidents.
Refereix que el Parc de la Pollancreda continua sense il·luminació a les nits els caps
de setmana, fet que propícia el vandalisme.
Es passarà nota al servei responsable de l’ajuntament.
EnJose Miguel Hierro, suggereix que s’actuï des d’una vessant social i educadora.
En Jaume González explica que s’està treballant des de l’ajuntament amb el Pla de
Drogues
En Francesc Carol pregunta sí es troba en funcionament el programa de l’ajuntament
Val La Pena? I suggereix que s’ampliï també als actes vandàlics.
Per últim vol saber Quants casos ha hagut? Quantes persones s’ha afegit?
En Jordi Hosta explica que aquest programa està funcionant i molt bé.
La sergenta específica que el programa està en vigor, que s’utilitza i que només es
poden acollir els menors que hagin infringit dos preceptes específics, el consum de
drogues i/o alcohol a la via pública i l’abandonament d’estris.
7.Últims robatoris de nit al barri
Inspector CME Jordi Hosta, especifica que no ha hagut cap robatori nocturn al barri.
En Joaquin Medina diu que es tracta dels robatoris a Can Barata, l’Inspector explica
que han estat fets aïllats, un que va ser un intent de robatori i una altre que encara
estan investigant, però en ambdós casos no van robar res.
La senyora Esther Cucurella pregunta per l’helicòpter del CME que últimament està
volant per la zona.
L’inspector explica que es tracta d’un recurs molt efectiu sobretot per zones boscoses,
que ha estat en actiu aquest cap de setmana per motius de prevenció, res alarmant.
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2. Botellot sobretot a les escoles
Inspector Josep Mª Escarré informa que últimament no s’ha detectat gaire al voltant
de les escoles, tot i que l’arquitectura dels edificis, el mobiliari urbà i el paisatge
enjardinat ajuda molt a què els joves prefereixin segons quines zones.
No obstant, degut a dispositius de serveis extraordinaris no s’ha pogut cobrir el servei
específic de botellot tant com abans, però es recuperarà.
Així mateix el Sr. Cèsar Calzada felicita a la policia local per haver tret la senyalització
existent al C. Torrent d’en Xandri i perquè s’ha augmentat el patrullatge policial, fet que
ha millorat tant la mobilitat com la pràctica nul·la de botellot en aquell indret.
4. Manteniment de pipi-cans
En Francisco Ordóñez, tot i que no hi havia ningú que havia proposat aquest punt,
creu que es tracta del poc manteniment que hi ha als pipi-cans i en concret al que es
troba al Parc de la Pollancreda, que hi ha un problema de salut i higiene pels animals i
pels portadors, a banda de què hi ha molts forats.
Es passarà avís al departament corresponent de l’ajuntament.
5. Protocols d’actuació de porcs senglars
N’Alejandro Cuesta, informa que a la seva associació arriben moltes preguntes vers al
protocol d’actuació dels porcs senglars. L’Inspector Escarré exposa que existeixen tant
els protocols dels animals perduts i/o abandonats i porcs senglars, davant de qualsevol
actuació vers aquests animals, han de trucar al 112 a la policia local i aquesta ja
actuarà en conseqüència.
6.Denúncia de veïns per persona que ha decés i no s’ha recollit els gats que hi
ha al domicili.
N’Alejandro Cuesta informa que els han fet arribar questa denuncia a La Plataforma
Animalista però desconeix on és. Intentarà esbrinar-ho i ens informarà.
Hi ha protocols d’actuació establerts tant per la Policia Local com pel CME.
8.Possibilitat de posar més càmeres de vigilància als barris de la periferia
En Joaquin Medina, sol·licita posar càmeres de trànsit a la zona de Can Barata i la la
Mª Mar Cadenas sol·licita una altre càmera al semàfor de la Ronda Nord per creuar el
pas de vianants cap el col·legi Gerbet d’Orlach.
El Director Jaume González informa que s’està treballant en el Nou Pla Director
d’Instal·lació de Càmeres de Sant Cugat del Vallès i que així mateix es traslladarà la
petició de la Mª Mar Cadenas a Mobilitat, tot i així l’aconsella que ho informi al grup de
treball de mobilitat del Centre-Est.
PRECS I PREGUNTES
——————————————————————————————————————
1.Precs i preguntes
Incidents a la manifestació
En Jaume Angerri sol·licita una explicació vers d’actuació de les forces públiques, el
dia de la manifestació contra la pancarta de recolzament als presos polítics, doncs van
rebre moltes queixes dels seus afiliats santcugatencs, inclús alguns van sentir por.
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Inspector Hosta, fa una explicació de l’actuació del CME i tant l’Inspector Escarré com
el Director González, informen que no és el fòrum adient per parlar d’aquest tema
donat les sensibilitats socio-polítiques que hi ha actualment a la nostra societat.
Rotonda Hipòdrom
En Cèsar Calzada informa i aporta documentació de la presentació d’un projecte de
millora vial a la rotonda de l’Hipòdrom, es tracta de posar pas de vianants.
Encara no ha rebut resposta de l’ajuntament des del mes de maig.
El Director González indica que s’està treballant en el tema, però ho traspassarà a
l’àrea corresponent.
Formació PL animals domèstics/violència gènere
En Francesc Carol, pregunta si ja s’ha fet la formació esmentada als integrants de la
policia local.
L’Inspector Escarré informa que està previst pel primer trimestre del 2018 i per manca
de pressupost no s’ha pogut comprovar abans.
En Francesc Carol ofereix el contacte de l’associació VioPet per sí poden fer formació
gratuïta o a bon preu als efectius de la policia local.
Uniformitat nova
En Francesc Carol, pregunta pel canvi d’uniformitat, pel número d’efectius actius de la
policia local, pels recursos mòbils del mateix cos i pel nou decret de la pre-jubilació.
Se li facilita les explicacions oportunes.
Serveis extraordinaris de la policia local
En Juan Carlos Vázquez pregunta sí hi ha suficients agents de policia els caps de
setmana per totes les activitats que es desenvolupen.
L’Inspector Escarré informa que per cobrir tots els actes programats amb seguretat,
normalment es reforça amb més efectius mitjançant un servei extraordinari.
21:20 hores es dona per finalitzada la sessió.
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