ACTA DEL GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT
BARRI CENTRE-EST
Data: 10/04/2018
Hora: 19:30 hores
Lloc: CASA DE CULTURA
ASSISTENTS
-

Ferran VILLASEÑOR – President del Consell de Barri del Centre Est
Jaume GONZÁLEZ MORENO – Director Àmbit Seguretat Ciutadana
Josep Maria ESCARRÉ GARCIA – Inspector Policia Local Sant Cugat
Òscar BARTOLOMÉ – Caporal CME Sant Cugat del Vallès
Mercedes GONZÁLEZ RUEDA – Sergenta Policia Local Sant Cugat
Marta RODRÍGUEZ PERELLÓ – Secretària Policia Local Sant Cugat
Francisco Javier JANÉ BERMAD – C’s
Sergio BLÁZQUEZ – C’s
César CALZADA – PP
Diego ORTEGA – AAVV Can Barata
Pau CASTELLS – AAVV Can Barata
Joan LLARENS – AAVV Monestir
Andrès ARES – AAVV Monestir
José Miguel HIERRO MOSET – AAVV Monestir
Francisco ORDÓÑEZ OSUNA – AAVV Centre Est
Ferran De Juan – AAVV Can Magí

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compliment funcions Policia i grua municipal a l’Av. Cerdanyola.
Festes nocturnes a La Xesca.
Vigilants zona blava.
Zones de càrrega i descàrrega.
Botellot i incivisme joves cap de setmana al barri Monestir-Sant Francesc.
Incompliment senyals de trànsit a Av. Cerdanyola, C. Montserrat, C. Monestir i
Av. Francesc Macià.
7. Consum i venda de drogues a diferents punts del barri.
8. Perill cruïlla C. Monestir amb C. Guillem Avinyó i C. Montserrat.
9. Estat dels robatoris a la zona. Dades, evolució i delictes desglossats pels
diferents barris que composen el Consell.
10. Renovació del parc mòbil de la Policia Local.
11. Nombre de voluntaris de Protecció Civil.
12. Robatoris al barri de Can Magí.
13. Falta d’il·luminació al barri.
14. C. Joan Amades, rotonda, semàfor o canvi de sentit.
15. Consum de cànnabis a la plaça Adrià Gual, al costat de la riera.

16. Asfaltat a la zona verda del C. Adrià Gual.
17. Relació i evolució de cases ocupades.
18. Reobertura del “callejón”.
19. Canvi de zona blava a zona verda al barri Monestir-Sant Francesc.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Ferran Villaseñor demana que es presentin els assistents. Informa que la sessió
finalitzarà a les 20:30 hores i informa que no es tractaran els temes de Mobilitat.
1. Sr. Ordóñez exposa queixa pel problema recurrent d’accidents sobre material.
Vol deixar constància i saber quines actuacions té previstes la P.L. Depenent
de quines siguin aquestes, diu que actuaran en conseqüència. També queixes
sobre vehicles mal estacionats a Av. Torreblanca amb Av. Cerdanyola que
treuen visibilitat i denuncia que P.L. i CME en tenen coneixement i no actuen, el
Sr. Ordóñez en diu deixadesa permanent. No vol respostes ni explicacions però
diu que si passa alguna cosa considerarà responsable a la policia i acudirà a
Fiscalia per a denunciar funcionaris públics.
Sr. González informa que els responsables de les infraccions i l’incompliment
de la normativa són directament els conductors.
2. Sr. Ordónez exposa queixes sobre la seguretat de les festes que es realitzen a
la Xesca (local ocupat a Av. Cerdanyola amb C. Borrell). Informa sobre
molèsties per sorolls de matinada, consum de begudes a la via pública i
pernoctacions infantils (uns 11-12 nens d’entre 10 i 13 anys) que semblen
estrangers realitzant alguna mena d’esplai. Van trucar a la policia i abans que
acudissin, la gent va començar a marxar..
Sergenta González informa que es va acudir tan aviat com van rebre la trucada
i que la P.L. no té cap contacte amb gent de la Xesca.
Caporal Bartolomé informa que ha contactat amb la Unitat de Jocs i
espectacles perquè estudiïn la forma d’actuar davant aquestes activitats. Han
sol·licitat inspecció de fins a quin punt hi ha activitat.
Ferran Villaseñor diu que s’informarà i apunta que la P.L. no és responsable del
que passa a la Xesca.
3. Sr. Ordóñez exposa l’excés de cel i abús d’autoritat per part del vigilant 1133 de
la zona blava. Pregunta si hi ha un protocol d’actuació dels vigilants. A ell
aquest vigilant el va sancionar i ha decidit pagar la sanció i denunciar a
instàncies superiors.
Inspector Escarré respon que té coneixement de les actuacions de tots els
vigilants i que no existeix un protocol. Informa al Sr. Ordóñez que pot presentar
recurs i l’Instructor ho estudiarà. El Sr. Ordóñez vol deixar constància de la
seva queixa sobre el vigilant 1133 però no presentarà recurs, només una
demanda perquè ja ha comunicat de paraula aquest abús d’autoritat.
Ferran Villaseñor diu que així queda anotada aquesta informació.
El Sr. Hierro, per la seva banda, vol deixar constància que per a ell totes les
actuacions de la P.L. són correctes i sempre amb afany pedagògic més que
sancionador. Apunta que potser seria convenient que no tots els policies
prenguessin el cafè a la mateixa hora perquè pot donar mala imatge.

4. Sr. Ordóñez es queixa de furgonetes que estacionen tota la nit i tot el dia a la
zona de càrrega i descàrrega, concretament la de Recambios Marina.
Ferran Villaseñor informa que tota l’Av. Cerdanyola està en procés de
reconstrucció.
5. Pel que fa al “botellón” el Sr. González informa que ara que tornarà el bon
temps es tornarà a realitzar la planificació corresponent i no hi haurà canvis
respecte al dispositiu de l’any passat.
6 i 8. Queixes per l’incompliment de senyals de trànsit a Av. Cerdanyola. Es
passarà a Mobilitat, però l’Inspector Escarré pren nota dels senyals d’Stop que
no es respecten a C. Borrell amb Ildelfons Cerdà que pot suposar un risc ja que
no es respecta.
7 Des del grup de Facebook (no poden assistir ja que no es tracta d’una
Associació), han enviat vídeos sobre el botellot i es queixen de l’augment del
consum de drogues al “campito”.
CME informen que augmentaran el patrullatge per la zona i demanen als veïns
que avisin quan en siguin testimonis.
Ferran Villaseñor demana que els veïns no intervinguin directament i també
informa que traslladarà a Urbanisme l’estat de deixadesa i abandonament del
“campito” que està pendent de resolució.
9. L’Associació d’Egiptologia pregunta per l’estat dels robatoris.
CME informa que és més alt respecte al febrer de l’any passat però que a partir
d’unes detencions efectuades, des del mes de febrer no se n’ha produït cap
més. A la zona de Sant Domènec s’ha focalitzat el patrullatge i s’hi ha abocat
més recursos. Normalment es tracta de petites bandes organitzades i sol·licita
col·laboració ciutadana per facilitar números de matrícula.
10. Inspector Escarré informa que està previst incorporar cinc nous vehicles, tres
cotxes (dos híbrids) i dues motos elèctriques. També s’està treballant en la
licitació d’un equip de radar i un equip lector de plaques de matrícula (per a
trànsit i per a seguretat ciutadana).
11. El número de voluntaris de Protecció Civil fluctua en funció del mercat laboral.
Quan hi ha esdeveniments es demana col·laboració a altres municipis. Des de
la P.L. es pot tutelar però l’Associació funciona de manera independent. S’està
treballant per tal que aquesta voluntarietat meriti a l’hora de presentar-se a
places de policia local i això produeixi un major interès per part de possibles
voluntaris.
12 i 13. CME informa que a la zona de Can Magí ha baixat el número de robatoris.
L’AAVV demana millor il·luminació i Ferran Villaseñor diu que ho traslladarà a
la Regidora.
14. La situació del carrer Joan Amades queda pendent d’estudi.
15. CME informa que des del tancament del club de cànnabis al carrer Adrià Gual,
no s’han produït més problemes. Tot i així, està inclòs en el control de
patrullatge. Els veïns es mostren més preocupats per la proximitat de nens en
zones de consum que pel consum mateix.
16. L’asfaltat de la zona verda del C. Adrià Gual es traspassa a Mobilitat.
17. P.L. informa que al febrer de l’any passat hi havia 28 cases ocupades i aquest
any només n’hi ha 4 (Rbla. Del Celler, C. La Sort, la Xesca i C. Aymerich), tot i
que el número sempre va fluctuant.

Precs i preguntes:
-

-

-

-

C’s pregunta sobre la millora de la il·luminació a Av. Cerdanyola.
Ferran Villaseñor diu que es traslladarà a la Comissió informativa ja que hi ha
planificació d’urbanització prevista entre 2018-2021. Es plantejarà en el Ple
Municipal i C’s sol·licita que consti en acta.
PP diu que a la rotonda de Francesc Macià amb Salvador Espriu hi ha dos
pasos de vianants que no es veuen de nit.
P.L. diu que farà un informe per Mobilitat ja que pot suposar un problema de
seguretat.
Sr. Ordóñez pregunta quan es farà el proper consell de seguretat municipal.
Inspector Escarré respon que a l’últim que es va fer només va acudir un 10%
de la gent convocada.
Sr. Ordóñez pregunta quina previsió de seguretat hi ha pel projecte de
modificació del “campito”.
Ferran Villaseñor informa que el projecte està suspès i l’Alcaldessa ho va dir en
el Ple de febrer.
Jaume González informa que:
o Hi ha 10 agents cívics patrullant pel barri del Monestir i Volpelleres.
o Hi ha un nou recurs de comunicació amb la P.L. amb els agents de
proximitat A-121 i A-131, a qui poden traslladar petits temes que no
calgui esperar al GT.
o Ofereix als veïns la possibilitat d’una passejada conjunta per conèixer
les possibles problemàtiques en directe.

20:30 hores es dona per finalitzada la sessió.

