ACTA DEL GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT
MIRA-SOL

Data: 04/02/2020
Hora: 18:30h
Lloc: Casal de Mira-sol

ASSISTENTS
-

-

Francesc Carol – Regidor de Seguretat Ciutadana
Mercedes González – Sergenta Policia Local Sant Cugat
Joan Ferri – Caporal CME Sant Cugat
Marta Rodríguez – secretària Policia Local Sant Cugat
Pilar Gorina – presidenta del Consell de barri
Josep Martí – vocal AA.VV. Mas Gener
Josep Lluís Lolo – vocal AA.VV. Mas Gener
José Miguel García – vocal C’s
Xavier Barbany – vocal AA.VV. Sant Joan
Antonio Garcés – vocal Hort Mira-sol
Magali Robin – vocal AA.VV. Can Cabassa
Joan Puigdomènec – vocal Junts x Sant Cugat

PUNTS A TRACTAR
1. Robatoris a trasters Can Mates.
2. Accions per eradicar cotxes i motos a gran velocitat. Curses de vehicles pels
carrers del barri.
3. Accions incíviques com botellot o crema contenidors.
4. Botellot a Turó de Can Mates. “Hay concentración de jóvenes por las noches hasta
la madrugada los fines de semana en el Turó de can Mates y en el parking cercano.
El parking se ha convertido en zona donde se consume alcohol y donde los jóvenes
aparcan durante las madrugadas dejando restos de botellas etc. Los vecinos no
vemos patrullas de policía que eviten esta situación. Tampoco patrullan por el
centro del Parque. Se han producido hurtos y no es segura la zona. Los vecinos
hemos denunciado esta situación pero no se ha reforzado la presencia policial”.
5. Actuacions previstes en relació incidents a la discoteca de la Ctra. Rubí.
6. Soroll plaça Doctor Pila. Zona de bars, ara ja només 2 que són sorollosos
(borratxeres…).
7. Barraques a Plaça Pins/ Torrent i estany alous. Hi ha una zona de barraques. Es
veu cert ambient.
8. Plaça de sota Can Cabassa. Tancar espai per nens o zona separada per gossos.
9. Estat de robatoris en el barri de Mas Gener.
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10. Estadística de robatoris a Mira-sol. Plans previstos per minimitzar-los
11. Estadística de robatoris al total de Sant Cugat
12. Situació de les cases ocupades al barri i al total del districte
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El Regidor Francesc Carol dona inici a la sessió a les 18:30 hores
1. El caporal de CME explica que tenen dos sospitosos a qui estan controlant per
tal de detenir-los un cop es puguin demostrar els fets ja que no disposen de
domicili conegut. La presidenta del Consell demana consells de seguretat. El
caporal explica el mètode habitual dels sospitosos per tal que s’estengui entre
veïns i gestors de comunitats.
2. La sergenta de PL demana sobre quins carrers concrets es tracta en aquest punt
però qui el va presentar no es troba a la reunió. El regidor Francesc Carol demana
que quan no pugui assistir un representant hauria de nomenar un suplent per
evitar que punts com aquest quedin sense resoldre per manca d’informació.
3. (Inclou punts 3 i 4) S’explica als veïns que l’ordenança municipal no prohibeix el
consum de begudes alcohòliques a la via pública. Només es podria actuar a
nivell policial si es tractés d’actes multitudinaris i, en el cas de menors, la policia
només pot avisar els pares i a emergències si cal. Tot i així els caps de setmana
ja existeixen serveis planificats de vigilància. El Pla local de Joventut està
treballant en el tema de l’oci nocturn. El representant de C’s explica que el seu
grup va presentar una moció per incloure aquest punt en l’ordenança i es va
desestimar i el Regidor respon que la modificació de l’ordenança és un debat
polític al marge de mocions i plens. Es tractarà en el Consell de Barri.
4. Tractat juntament amb el punt 3.
5. Cal esperar el procés judicial per impagament d’impostos i infraccions
acústiques. El caporal de CME informa que optimitzen controls en horari nocturn
activant recursos de la Regió per controlar problemes de seguretat, com la
conducció temerària o les baralles. Pel que fa a les queixes per falta de civisme,
brutícia que genera, els serveis de neteja actuen setmanalment però la
presidenta del Consell informarà al regidor de Serveis Urbans.
6. Els veïns expliquen que s’ha reduït molt aquesta problemàtica però que, de cara
al bon temps, podria tornar-se a produir. Policia Local pren nota per controlar
els horaris de tancament i el número de taules.
7. Carrer Entroncament. Els mateixos veïns diuen que es tracta d’horts que porten
allà tota la vida i no suposen cap problema. Sembla que la queixa prové d’una
sola veïna que no es troba present.
8. El Regidor Francesc Carol explica que des de Benestar Animal s’amplien els
“correcans”, espais d’esbarjo per a gossos i que es decidirà la millor ubicació a
criteri dels Consells de Barri.
9. CME exposa les dades sobre la reducció de robatoris: 25 robatoris denunciats
l’any 2018 i 11 l’any 2019. La presidenta del Consell exposa el seu content per
aquesta baixada de dades.
10. CME continuaran amb els mateixos plans d’actuació perquè els resultats
demostren que són efectius. Les dades genèriques d’aquest any es publicaran,
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com sempre, en roda de premsa. La zona de l’H.G.C. és problemàtica atesa la
seva extensió.
11. Tractat juntament amb el punt 10.
12. La sergenta de PL explica que, respecte a l’any 2017, ha baixat molt el número
de cases ocupades. Els veïns comenten que la del carrer Fuerteventura, 69 es va
ocupar recentment i CME respon que tenen identificats els ocupants però el
propietari, que és una immobiliària, no presenta denúncia.

A les 19:45 hores es dona per finalitzada la sessió.
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