ACTA DEL GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT
MIRA-SOL

Data: 05/07/2021
Hora: 18h
Lloc: Videoconferència Zoom

ASSISTENTS
-

Francesc Carol – Regidor de Seguretat Ciutadana
Joaquim Martin – Inspector en cap Policia Local
Manel Rodríguez – Cap CME Sant Cugat
Xavier Barbany – vocal A.VV. Sant Joan
Carme Aznárez – vocal ERC
Albert Mallol – Tècnic de Participació Ciutadana

Excusats:
-Pilar Gorina – presidenta del Consell de Barri de Mira-sol
-Magalí Robin – vocal AVV Can Cabassa
PUNTS A TRACTAR
1. Robatoris:
a) Situació de robatoris a Mira-sol. Existeix la sensació que aquest és un barri amb més
afectació que d'altres. És possible?
b) Existeix algun tipus d'estadística referent a número de denuncies presentades i
robatoris o intents de robatori efectius?
c) Publicacions com la que es va fer al Tot-Sant Cugat amb consells de seguretat, a la
AA.VV. considerem que són de molta utilitat i que de tan en tant s'haurien de repetir
per la difusió que representa.
2. Patinets elèctrics:
-Hi ha algun pla d'accions per actuar preventivament respecte de la gran quantitat de
patinets elèctrics que circulen amb perillositat?
Situacions detectades:
- Gran velocitat
- Circulació per les voreres driblant als vianants
- Circulació per la calçada en direcció prohibida
- Sense llums.
- Dues persones al mateix patinet, i molt sovint, sense casc
3. Violència de gènere:
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-Tenim a Sant Cugat algun telèfon específic per atendre aquestes situacions de forma
propera i discreta? És el 016?

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1) Situació robatoris i estadística sobre activitat delictiva a Mira-sol
-El Cap de la Policia Local, Sr. Joaquim Martin, aclareix que Mira-sol no té més afectació
de robatoris que altres barris estadísticament. Els robatoris que es produeixen són de
tipus oportunista, aprofitant descuits. S’atribueix a grups que vénen de poblacions
veïnes.
-Sr. Xavier Barbany comenta que al grup de Whatsapp dels veïns per temes de seguretat
segurament hi ha la percepció de més casos que els que es produeixen en realitat.
-Sr. Martin diu que es tracta més de soroll, ja que les dades de delictes no ho acrediten.
Afegeix que el delicte més freqüent contra el patrimoni a Mira-sol de gener a juny del
2021 són els danys.
-Sr. Barbany considera molt bona idea l’anunci que va sortir al TOT amb consells de
seguretat. Proposa que es pugui anar repetint en les èpoques més conflictives com les
vacances de Nadal o d’estiu.
-El Cap dels Mossos a Sant Cugat, Sr . Manel Rodríguez, explica que l’anunci el van
publicar els Mossos i que disposen també de díptics informatius amb consells de
seguretat per les associacions de veïns.
-Sr Manel Rodríguez, informa que els robatoris a domicili estan clarament a la baixa a
Mira-sol en el darrer semestre, en comparació amb el mateix període dels anys anteriors.
Entre gener i juny només s’han registrat 16 robatoris, incloent consumats i temptatives.
Donat que ara ja no hi ha restriccions, es considera la millor dada de Mira-sol en els
darrers anys, comparant dades des de 2017.
Per tant, les dades objectives són bones i no és certa la percepció que Mira-sol tingui
més afectació que altres barris, més aviat al contrari. Comenta que en el primer
semestre s’han registrat menys robatoris a domicilis que al Nucli o a Valldoreix.
S’ha donat una pujada important en robatoris en interior de vehicles, que
majoritàriament es produeixen a l’entorn de les estacions de Mira-sol, així com als
aparcament del voltant de l’Hospital General. En les últimes setmanes s’han detingut a
6 persones per aquest tipus de delicte. Els furts també han augmentat en el primer
semestre.
-Sr. Xavier Barbany considera tranquil·litzadores les dades de robatoris a domicili. Diu
que el xat de Whastsapp dels veïns sobre temes de seguretat a vegades pot causar una
alarma que no és real.
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-Sr. Manel Rodríguez diu que els xats generen a vegades confusió amb la informació, ja
que un mateix fet es repeteix diferents cops i al final la informació que es proporciona
té poc a veure amb la realitat.
-El regidor de Seguretat Ciutadana, Sr. Francesc Carol diu que s’establirà un protocol
amb Mossos sobre com realitzar la comunicació de dades sobre l’activitat delictiva dels
diferents barris de Sant Cugat per tal que tots els consells de barri puguin disposar de la
mateixa informació.
2. Patinets elèctrics
-Sr. Barbany demana si hi ha algun pla o acció concertada entre municipis per controlar
la situació dels patinets, ja que es produeixen situacions de perill per alta velocitat,
circulació per voreres, etc.
-Sr. Joaquim Martin diu que l’entrada en vigor de la normativa estatal de trànsit sobre
patinets és molt recent, de l’11 de maig passat, i encara no existeix una ordenança a
nivell municipal. Els usuaris no tenen obligació d’assegurança, ni necessiten carnet de
conduir, ni portar casc. Només s’ha previst un certificat de característiques tècniques del
vehicle, però hi ha una moratòria de 2 anys perquè sigui obligatori.
La Policia Local ha estat fent denúncies per infraccions i fins i tot ha requisat alguns
patinets, però estem encara en un període d’adaptació a la normativa. Cal que la
societat entengui que es tracta d’un vehicle. Hi ha bastants usuaris que desconeixen o
incompleixen la normativa i això provoca incidents i accidents.
-Sr. Barbany demana que l’equip de govern pugui avançar i preveure accions en el
control de la circulació dels patinets.
-Sr. Francesc Carol respon que ja està previst regular el tema i s’està treballant amb
l’àmbit de Mobilitat.
-Sra. Carme Aznárez critica que els ciclistes no utilitzin el carril bici i circulin per la
calçada en el tram entre la rotonda de l’HGC i l’estació de Mira-sol. Diu que en circular
per la calçada a vegades circulen en paral·lel, alenteixen el trànsit dels cotxes i creen
situacions de perill, ja que és una via de molt trànsit. Demana control policial per posar
sancions.
-Sr. Martin explica que les bicicletes poden circular per la calçada i poden fer-ho en
paral·lel, per tant no es pot multar.
3. Violència de gènere.
-Sr. Manel Rodríguez explica que Mossos compta amb una Oficina d’Atenció a la Víctima,
que està oberta dos dies per setmana i des de l’abril ha posar en marxa un número de
whatsapp contra la violència masclista. Diu que farà arribar la informació a l’adreça del
Consell de Barri. Aclareix que per denunciar situacions urgents cal trucar sempre al 012,
per a qüestions d’informació es pot anar a comissaria o enviar missatge de whatsapp.
3

A les 19.15 hores es dona per finalitzada la sessió.
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