
 

 
 

ACTA DEL GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT  
LES PLANES 

 
 
Data: 19/06/2018 
Hora:  19:00 hores  
Lloc:  Casal de Les Planes 
 
 
ASSISTENTS 
  

- Jaume GONZÁLEZ – Director Àmbit Seguretat Ciutadana 
- Josep María ESCARRÉ GARCIA – Inspector Policia Local Sant Cugat 
- Mercedes GONZÁLEZ RUEDA – Sergenta Policia Local Sant Cugat  
- Manuel RODRÍGUEZ – Sotsinspector CME Sant Cugat 
- David OLMEDO – Sergent CME Sant Cugat 
- Sergio RAMOS – Caporal GU Barcelona 
- Carles TABUENCA – Agent GU Barcelona 
- Isaac VILLA LÓPEZ, Tècnic d’Acció als Barris Ajuntament Sant Cugat 
- Marta RODRÍGUEZ PERELLÓ – Secretària Policia Local Sant Cugat 

 
- Emilia CRUZ – Comissió de Festes 
- Begoña PARAREDA LAZARO – Agrupació Cultural i Musical 
- Ramona GARCÍA LEANDRO – Espai Familiar 
- María ZAFRA – Grup de Dones Creu d’en Blau 
- Agustina ALONSO REPRESA – AAVV Les Planes 
- Ignasi LÓPEZ HERNÁNDEZ – Espai ECO. AViP 
- Dolors MESTRE ARAUZ – Veïna AVV Can Cortés 
- Andreu SANCHO CASADESÚS – Veí Can Cortés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
El Sr. González dona inici a la sessió a les 19:00 hores  
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Informació de cases ocupades (Comissió Festes) 
2. Comentar els últims incidents haguts en els cotxes (Comissió Festes) 
3, Davant la masia Can Cortés , hi ha una parcel.la amb moltes caravanes instal·lades 
de fa anys, on viu gent. L'okupació no està controlada i per tal d'evitar mals majors 
creiem oportuna la intervenció doncs hi ha molta deixalleria (AVV Can Cortés ) 
4. Control de tanques publicitàries. N’hi ha una molt gran al C/ Mossèn Odó que 
impedeix visualitzar als vianants quan transitem per aquesta via i els cotxes van 
ràpids. (AVV Can Cortés) 
5. Augmentar les patrulles de Policia local o GU per tota l’extensió del barri de Can 
Cortés per tal d'evitar robatoris en els domicilis (AVV Can Cortés) 
6. A la masia de Can Cortés hi ha aglomeracions els caps de setmana per a celebrar 
bodes etc.. amb inflables i sobrepassen els nivells acústics establerts , potser seria 
convenient senyals pel respecte dels veïns . També caldria indicar "no alimentar als 
senglars " hem observat que ho fan els que visiten el barri (AVV Can Cortés). 
7. Centre Lledoners les baralles, crits, els jocs de pilota xocant amb la porta metàl·lica , 
s'escolta en les cases properes. Demanem el trasllat a un lloc adaptat i que compleixi 
amb la normativa. (AVV Can Cortés) 
8. Instal·lació de càmeres de seguretat (AVV Can Cortés) 
9. Fora convenient més patrulles forestals per a protegir l'entorn (AVV Can Cortés) 
10. Incrementar llums en l'estació de les planes i el baixador de Vallvidrera doncs està 
fosc en molts punts (AVV Can Cortés) 
 
PUNTS TRACTATS 
 
Punt 1. Policia Local informa que hi ha tres cases ocupades menys que al maig de 
l’any passat. S’ha produït una davallada d’un 40% aproximadament pel que fa a 
ocupacions en el municipi. Els veïns informen d’un “terreny ocupat” a l’Av. Can Cortés. 
GUB n’està al corrent i s’informa als veïns que el propietari no ha presentat denúncia. 
CME apunten que el nou projecte de Llei sobre el tema d’ocupacions encara no està 
aprovat. 
 
Punt 2. Els veïns només informen del trencament de vidres d’un cotxe a l’Estació de 
FFCC.  
GUB informa que tenen entre vuit i nou parades pautades com a nou dispositiu de 
vigilància de la zona. També demanen que se’ls informi quan es produeixin fets 
d’aquest tipus ja que tenen coneixement de dues persones que es dediquen a aquest 
tipus d’actes. 
El Sr. González demana als veïns que informin d’aquests fets mitjançant el grup de 
whatsapp de Relacions amb la Comunitat que està en funcionament. 
 
Punt 3. La Sergenta González explica que aquestes caravanes estan instal·lades des 
de l’any 2004, estan controlades però, tot i que el propietari està informat de la 
situació, no ha presentat denúncia. Es tracta de firaires que van i venen.  
Proposta d’actuació: es farà seguiment per a la propera reunió. 



 

Punt 4. Tot i que els cartells estan autoritzats des de fa anys per alcaldes anteriors, 
tant aquest tema com el dels contenidors s’han de tractar al grup de treball de 
Mobilitat. 
 
Punt 5. El Sotsinspector Rodríguez aporta dades concretes dels darrers tres anys a 
Les Planes: 
 
Robatoris en domicilis: 
Any 2016 (període de gener a maig) – 6 denúncies 
Any 2017 (període de gener a maig) – 5 denúncies 
Any 2018 (període de gener a maig) – 4 denúncies 
 
Amb violència o intimidació: 
Any 2016 (període de gener a maig) – 1 denúncies 
Any 2017 (període de gener a maig) – 0 denúncies 
Any 2018 (període de gener a maig) – 0 denúncies 
 
Robatoris dins de vehicles: 
Any 2016 (període de gener a maig) – 0 denúncies 
Any 2017 (període de gener a maig) – 8 denúncies 
Any 2018 (període de gener a maig) – 0 denúncies 
 
Punt 6. Queixes dels veïns per molèsties acústiques de celebracions a la Masia. 
També informen que els clients donen de menjar als porcs senglars. 
GUB exposa que a Barcelona ho denuncien si es detecta. Policia Local informa que 
inspeccionarà els inflables que tenen instal·lats. Pel que fa a la zona de l’aparcament, 
es parlarà amb el restaurant abans de procedir a denunciar vehicles. 
 
Punt 7. Queixes dels veïns pel soroll que fa una tanca metàl·lica del Centre. GUB 
confirma que el Centre disposa de tots els permisos i reuneix els requisits. Policia 
Local parlarà amb ells. 
 
Punt 8. El Sr. González informa que hi ha un estudi sobre la taula pel que fa a la 
ubicació de les càmeres amb un pressupost de 30.000€ 
 
Punt 9. L’Inspector Escarré informa que en el Pla Infocat a Sant Cugat hi treballen 
diàriament 6 patrulles d’ADF i voluntaris de Protecció Civil ja que la Policia Local no 
disposa de secció Forestal com a Barcelona. Per a la Revetlla de Sant Joan, també 
estarà treballant la Brigada de l’Ajuntament amb una cubà de 5000 litres. 
 
Punt 10. Es passa a GUB perquè pertany a Barcelona. 
 
 
Precs i preguntes 
 

- Els veïns informen que el Corner està més tranquil, tot i que de vegades tenen 
la música alta cap a les 22:30 hores. 

- La casa ocupada del carrer Dr. Modrego fa olor a marihuana. CME en prenen 
nota. 



 

- Velocitat al barri. Policia Local informa que d’aquí un mes disposaran d’un 
radar. 

- Pel que fa als fets delictius, el Sr. González informa que els objectius fixats en 
el Pla Local de Seguretat i en el Pla estratègic de seguretat i convivència per 
Sant Cugat es publicaran a la web. 

- Veïna informa de vehicles sospitosos aparcats a l’Av. Can Cortés, 
concretament un Seat Ibiza matrícula A-9818-EM 

- CME reparteix tríptics sobre seguretat entre els assistents. 
 
  
 
 
20:40 hores es dona per finalitzada la sessió. 


