Acta Grup de Treball de Seguretat Ciutadana Mira-sol
Data 12/06/2018
Hora 19.15h
Lloc Casal Mirasol
Assistents;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Director de Seguretat i Via Pública de l’Ajuntament de Sant Cugat, Sr Jaume González
Inspector en cap de la Policia Local de Sant Cugat, Sr. Josep Maria Escarré
Sotsinspector cap Comissaria Mossos d’esquadra de Sant Cugat, Sr. Manel Rodriguez
Sergent sotscap Comissaria Mossos d’esquadra de Sant Cugat, Sr. David Olmedo.
Sotspresident Consell de barri, AAVV St Joan .Sr. Xavier Barbany
Associació Hort de Mirasol, Sr. Antonio Garcés.
AAVV Sant Joan, Imma Valderrama
AAVV Mas Gener, Sr. Josep Lluís Lolo
AAVV Mas Gener, Sr. Josep Martí
AAVV Can Mates, Sra. Iona Casadevall
ICV-EUA, Sr. Josep Maria Àngel Solà.
PPC, Sr. Ignacio Rigau Tusell.
AAVV Can Cabassa, Sra. Magali Robin.
PDeCAT, Sr, David Fernández

Es dona inici de la sessió a les 19.15 hores.
El sr. Escarré excusa la seva tardança per motius aliens a la seva voluntat
El sr. González obre la sessió comentant que en els grups de treball no cal tractar
temes que estan publicats en la web municipal ni en les memòries presentades pels
diferents cossos de policia a Catalunya.
Per part de Mossos d’esquadra i Policia local es donen explicacions de l’estat general
de la seguretat i es donen consells d’autoprotecció, per tal que siguin transmesos als
representats dels presents.
S’insisteix novament en l’oportunitat que ofereixen ambdós cossos per tal d’anar a
formar als veïns de les diferents associacions i entitats sobre mesures d’autoprotecció.
Tot seguit es dona pas als punts de l’ordre del dia.
1. Estadístiques sobre robatoris en domicilis. El sr. Rodriguez aporta les
dades pertinents al respecte indicant que la realitat ha estat una oscil.lació
sobre la tendència. Tot i que aquest dos últims mesos s’aprecia una tendència
a l’estabilitat.
2. Nombre d’agents de la policia local. El sr. Escarré informa de la situació
actual.
3. Jubilacions previstes a la policia local. El sr. Escarré informa de les
previsions.
4. Unitat de relacions amb la comunitat de la policia local. Aquest punt es
passa per alt, donant prioritat als altres punts.

5. Situació de les cases ocupades a Mas Gener. El sr. Escarré dona informació
al respecte, fent referència al menor número de cases ocupades actualment.
6. Situació de les cases ocupades a Mirasol. El sr. Escarré dona informació al
respecte, fent referència al major número de cases ocupades actualment. Tot i
que la diferència no és significativa
7. Situació dels robatoris a Mas Gener. El sr. Rodriguez aporta les dades
pertinents al respecte indicant que la realitat ha esta una oscil.lació tendent a la
baixa. Tot i que aquest dos últims mesos s’aprecia una tendència a la baixa
significativa.
8. Vigilància forma d’aparcament en bateria davant del parc dels tobogans i
de la escola del turó de Can Mates. El sr. Escarré dona comptes al respecte i
donarà instruccions per fer un seguiment dels estacionaments incorrectes.
Especialment els caps de setmana.
9. Vigilància els caps de setmana en el parc de can Mates àrea dels
tobogans. El sr. González dona explicacions d’un arecent reunió amb la AAVV
de Can Mates i fa constar que s’augmentarà el control per part dels agents
cívics.
10. Incidents els caps de setmana en les rodalies de les carpes al costat de la
Boheringuer. El sr. Escarré explica la situació actual dels caps de setmana i la
distribució d’efectius donant a conèixer la planificació del servei i la incidència
en aquesta zona lúdica.
Fora dels punts de l’ordre del dia la sra. Magali Robin sol.licita que es controli
l’horari de les terrasses de Dr. Pila així com el botellot de cap de setmana.
És dona per finalitzat el Grup de treball a les 21.00 hores.

