ACTA DEL GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT
MIRA-SOL

Data: 29/01/2019
Hora: 18:30 hores
Lloc: Casal de Mira-sol

ASSISTENTS
-

Jaume GONZÁLEZ MORENO – Director Àmbit Seguretat Ciutadana
Josep Maria ESCARRÉ GARCIA – Inspector Policia Local Sant Cugat
Joan FERRI – Caporal CME Sant Cugat
David FERNÁNDEZ ESCOLÀ – PDeCAT
Inmaculada VALDERRAMA – AAVV Sant Joan
Josep Maria ANGEL – ICV
José Miguel GARCÍA – C’s
Josep MARTÍ PIJUAN – AAVV Mas Gener
Antonio GARCÉS – Hort Mira-sol
Iona Casadevall Hunter (AAVV Can Mates)
Josep Lluís Lolo (APV MAS GENER)

PUNTS A TRACTAR
1. Estat i tendència dels furts i robatoris a Sant Cugat (AVV Sant Joan i AVV Mas Gener)
2. Estat i tendència de furts i robatoris a Mira-sol.(AVV Sant Joan i AVV Mas Gener)
3. Estat robatoris al barri de Mas Gener (AVV Mas Gener)
4. Estat de cases ocupades al barri de Mas Gener (AVV Mas Gener)
5. Seguretat vial: Accions que s'estan portant a terme en front de l'increment de l'ús de
monopatins, patinets i també bicicletes (diürn i nocturn) Casc, il·luminació, llocs de
circulació,
etc. (AVV Sant Joan)
6. Colònies de senglars: S'està portant a terme algun pla coordinat amb altres municipis,
amb
el propòsit de reduir el numero d'animals que entren a la ciutat?
(AVV Sant Joan)
7. Estudiar la possibilitat de que poguessin formar part d'aquest grup de treball, algun
integrant de l'equip de bombers, en especial per donar detalls sobre les activitats, en
especial
de les zones properes amb àries de bosc. (rics d'incendi, estat de la neteja, etc) (AVV Sant
Joan)
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Inspector Escarré dona inici a la sessió a les 18:40 hores
1. El Caporal Ferri de CME aporta graella informant que s’han produït un 5% menys
respecte a l’any anterior, en tot el municipi. Respecte als robatoris interior de
domicili.

.
2. El Caporal Ferri de CME informa que al barri de Mirasol ha hagut un descens
important dels robatoris interior de domicili, en concret ha baixat un 24,40%.
3. El caporal Ferri de CME informa que a la zona de Mas Gener, respecte el 2017 sí ha
hagut un increment de robatoris interior de domicili. Tot i això, han hagut un
augment de detinguts important respecte a l’any anterior, que
ha fet que
hagin baixat els números de delictes contra el patrimoni, junt amb la col·laboració
dels dos cossos policials , augmentant les hores de prevenció en patrullatge i
controls, i el número d’identificacions.
4. El cap de la policia local explica l’actual situació de les cases okupades al barri de
Mirasol
5. El cap de policia explica per sobre l’actual OM vers els VMP i es compromet a fer
arribar la legislació actual del tema.
6. El cap de policia explica l’actual situació amb la nova empresa licitada per
l’ajuntament per la captura dels animals i els resultats positius que s’estan duent
a terme.
7. El director de Seguretat Ciutadana, ho valorarà i consultarà la proposta.
19:40 hores es dona per finalitzada la sessió.
Excusen al sr Barbany

