ACTA:
ACTA: GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT A LES PLANES
Data: 27 d’abril de 2021
Hora: 18:00
Lloc: Virtual
Hi assisteixen:
assisteixen:
Persones vocals del consell
En representació dels
dels grups municipals:
(JuntsxStCugat) Núria Fernandez
En representació de les entitats:
(Sots presidenta Consell de Barri) Sra. Eva Puigjaner
(Secretària Consell de Barri) Sra. Agustina Alonso
(Comissió de Festes) Sra. Emilia Cruz
(Agrupació cultural i musical de Les Planes) Sra. Begoña Parareda
(Associació La Rabassa del Pi de Les Planes) Sra. Jessica Piera
Persones no vocals del consell
(Espai ECO les Planes) Sr. Ignasi López
(Associació de festes de Can Cortès) Sra. Mabel Ruiz
(Veí) Sr. Borja Aitor
(Veí) Sr. Ori
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:
(Inspector Cap Policia Local) Sr. Joaquim Martín
(Inspector Policial Local) Sr. Josep Maria Escarré
(Caporal CME Sant Cugat) Sr. Joan Ferri
(Oficina de Participació ciutadana i acció als Barris) Sra. Pilar Noguer
(Tècnic de Barris) Sr. Isaac Villa

Ordre del dia previst:
1. Situació de la patrulla de policia municipal a les planes/la floresta
2. Control velocitat a la carretera amb indicadors de velocitat
3. Concentració de cotxes i persones que no són del barri, a partir de les 22 h, a la plaça
Colom i Espai Pere Grau.
4. Control de les cases ocupades al carrer Vicenta Moreno

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

Desenvolupament de la sessió
El tècnic de Participació i Acció als Barris Isaac Villa obre la sessió i dóna pas a l’Inspector Cap de la
Policia Local de Sant Cugat, Joaquim Martín, per començar el primer punt del dia d’aquesta sessió.

1. Situació de la patrulla de policia municipal a les planes/la Floresta
El Sr. Joaquim Martín explica que des de 2020 hi ha una mancança d’uns 20 agents per jubilacions.
Durant aquest any ja s’aniran recuperant. Referent a una patrulla exclusiva per les Planes o la Floresta,
Policia dóna resposta a nivell de sectors, ocupació, delictes menors entre d’altres. La situació actual
del cos és d’una ràtio d’1,0 d’agents per habitant. En aquests moments legalment no és possible
ampliar plantilles de funcionaris en qualsevol servei. Es fan esforços i el grau on no arriben els serveis
és molt baix.
La Sra. Eva Puigjaner proposa que les patrulles donin voltes pel barri perquè sempre hi ha cotxes mal
aparcats o aparcats a sobre de les voreres i no volen denunciar-se els uns als altres.
L’Inspector de Policia Local, Josep Maria Escarré, contesta que hi ha una part de raó, però hi ha una
altra que no, ja que és important mantenir un equilibri comunitari entre veïns. Si passa la Policia
hauria de denunciar a tothom sense distingir qui ho fa sempre i qui no. Creu que és millor que els
veïns posin en coneixement de la Policia aquests fets, s’atenen sempre totes les demandes, i s’anirà a
comprovar sense dir qui ha sigut. Es prendrà nota per treballar aquest tema.
En Joaquim Martín afegeix per completar el que ha dit en Josep Maria Escarré que és molt difícil tenir
una patrulla fixa per falta de personal. Ha d’haver-hi col·laboració ciutadana i mantenir l’equilibri.
La Sra. Jessica Piera pregunta a quin cos s’ha d’adreçar quan tenen problemes amb els cotxes que
aparquen malament a la carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, ja que quan truquen a la Policia Local
els hi diuen que la carretera és competència dels Mossos i quan truquen a Mossos, que és
competència municipal.
El Sr. Joaquim Martín respon que la Policia Local no pot denunciar actuacions de carretera, però si
estan a la vorera sí és competència municipal; si és als vorals de la carretera ja és competència dels
Mossos. Els Mossos sí que poden sancionar a l’àmbit Municipal perquè tenen signat un conveni.
El tècnic de Barris, Isaac Villa, proposa parlar amb els agents cívics per fer aquesta labor més
informativa.
La Sra. Agustina comenta que hi ha molts cotxes abandonats amb els corresponents adhesius i no
se’ls emporten. En Josep Maria Escarré respon que han tingut diversos problemes interns (com el
dipòsit municipal ple) i no han pogut gestionar-ho amb agilitat, però actualment s’està reactivant i es
gestionarà amb més celeritat, tot i que la tramitació té uns terminis de com a mínim 2 o 3 mesos.
Faciliten el correu electrònic i el telèfon perquè qualsevol ciutadà es pugui posar en contacte amb
Policia Local.
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Correu electrònic: seguretatciutadana@santcugat.cat
Telèfon: 93 565 70 92 o 092.
Fan un apunt sobre el telèfon 092, que a zones com les Planes o Valldoreix, les línies telefòniques de
vegades estan connectades a centrals o repetidors de Barcelona i es podria donar el cas que es
derivés la trucada a Barcelona o que indiqués que el servei no està operatiu.

2. Control velocitat a la carretera amb indicadors de velocitat
La Sra. Jessica Piera exposa que els vehicles circulen a una velocitat més elevada que la permesa i
proposa la instal·lació de senyalització que indiqui la velocitat real de circulació com s’ha fet a la
Floresta.
Es respon que qualsevol mena de senyalització o avís sobre la carretera de Vallvidrera a Sant Cugat
s’ha de fer a través de la Diputació. El Consell de Barri hauria de fer la proposta al Grup de Treball de
Mobilitat.

3. Concentració de cotxes i persones que no són del barri, a partir de les
les 22 h, a la plaça
Colom i Espai Pere Grau.
El Sr. Joaquim Martín exposa que en algun cas s’ha disparat l’alarma de l’Espai Pere Grau, però
sol·licita als veïns que expliquin que han vist ells.
La Sra. Eva Puigjaner explica que s’ajunta gent per beure i fer festa a la plaça Colom a partir de les 22h,
tot i que sembla que no és gent del barri. Proposa que passi la Policia de manera dissuasiva. La Sra.
Begoña Parareda afegeix que el camp de futbol s’ha regularitzat la situació. Exposa que a l’Espai Pere
Grau està ple de brossa perquè molt joves s’ajunten allà. Per acabar comenten que a la casa d’en
Basilio avui han vist persones dins amb animals, sembla que l’han ocupat. Es reclamarà a disciplina
urbanística.

4. Control de les cases ocupades al carrer Vicenta
Vicenta Moreno
La Sra. Begoña Parareda exposa que als números 15 i 41 s’ha tornat a ocupar i aquestes cases fa poc
van ser desallotjades. S’hauria de controlar perquè no passes això.
El Sr. Joaquim Martín explica que s’està fent seguiment de les cases ocupades i de les persones que hi
viuen. Remarca que és molt important poder fer les actuacions immediatament en el moment que es
realitza l’ocupació per evitar que es consolidin a l’habitatge i no doni temps al fet que puguin fer cap
estratègia que compliqui el tràmit. Al barri de les Planes hi ha un total de 16 cases ocupades, de les
quals realitzen el seguiment.
El Caporal del Cos de Mossos, Joan Ferri, explica que s’ha fet diverses actuacions i 2 desallotjaments.
Explica que i en el número 15 hi ha una parella amb 4 fills i serà difícil fer el llançament. Apunta que el
que té la titularitat de l’habitatge és qui ha de prendre les mesures o els medis per evitar que siguin
ocupades. Els cossos policials van al darrere de les persones que van buscant cases que no hi hagi ningú
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per ocupar-les i posteriorment facilitar aquest habitatge a un tercer per obtenir-ne un benefici
econòmic. Necessiten denúncies. Tot va per via judicial, ells només poden identificar qui està dins.
La Sra. Mabel Ruíz explica que la casa social de l’antic Club de Can Cortès, els propietaris van aconseguir
desallotjar els antics ocupes i que van protegir-la amb sistema d’alarma i un vigilant. D’aquesta manera
van evitar un altre intent d’ocupació. Considera que la seguretat de l’habitatge s’ha d’encarregar el
mateix propietari.
La Sra. Begoña pregunta sobre aquest tema que si els propietaris són els bancs qui se n’ocupa de la
seguretat de l’habitatge.
La Sra. Jessica Piera aporta que a Barcelona i a Terrassa amb els habitatges dels bancs ocupats fan
lloguers socials de vegades amb imports simbòlics i d’aquesta manera fan que es regularitzin. Es podria
parlar amb Serveis Socials.
El Sr. Josep Maria Escarré explica que hi ha dues tipologies de okupes. Els que són conflictius o
delinqüents, que realitzen desordres i molèsties, que seria on els cossos policials han d’actuar. Per altra
banda estan els okupes que no generen cap mena de molèstia. En aquests casos, sí que es podria portar
via Serveis Socials.
El Sr. Joaquim Martín aporta sobre aquest tema que és difícil fer un lloguer social perquè els propietaris
ha d’assumir les despeses d’adequar l’habitatge amb condicions de seguretat i donant compliment a
la normativa urbanística i d’habitabilitat que requereixi. Per fer un lloguer, han de ser habitables. Els hi
consta que s’està treballant amb aquest tema.
La Sra. Eva Puigjaner pregunta com està el tema de les caravanes acampades en un terreny a l’accés
per Can Cortés. En Josep Maria Escarré comenta que tenen coneixement del tema i apunta que no
generen cap conflicte i quan es mouen es comprova que tota la documentació dels vehicles estiguin en
regla. Comenta que dels terrenys és molt difícil desocupar. En Joaquim Martín aporta que el propietari
de la parcel·la hauria de fer alguna activitat que l’ocupació l’impedís fer-la, si no és molt difícil treure’ls
judicialment.

Sent les 19 h i sense cap altre punt a tractar es dóna per finalitzada la reunió.
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