ACTA DEL GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT
MIRA-SOL

Data: 10/12/2020
Hora: 18:00h
Lloc: Videoconferència

ASSISTENTS
-

Francesc Carol – Regidor de Seguretat Ciutadana
Pilar Gorina– presidenta del Consell de Barri de Mira-sol
Josep Maria Escarré – inspector en cap Policia Local Sant Cugat
Manel Rodríguez – cap CME Sant Cugat
Albert Foz – sotspresident Consell de Barri de Mira-sol
José Miguel García – vocal C’s
Francesc Aguila – vocal PSC
Carme -vocal ERC
Xavier Barbany – vocal AA.VV. Sant Joan
Magali Robin – vocal AA.VV. Can Cabassa
Albert Mallol- tècnic de Participació Ciutadana

PUNTS A TRACTAR
1. Evolució el estat dels robatoris a Mira-sol (AVV Sant Joan)
Per zones/ Per nombre de denúncies/ Per tipus de robatori
2. Patinets elèctrics (AVV Sant Joan)
Velocitats elevades/ Com evitar circulació per voreres/ Equipaments amb llums i
senyals acústiques
3. Ens demanen l’opinió dels cossos policials respecte de l' il·luminació nocturna a les
parades de bus i de d'instal·lació del denominat "Botó del pànic" (AVV Sant Joan)
4. Recomanacions d'autoprotecció per les Festes (AVV Sant Joan)
5. Increment robatoris (AVV Can Cabassa)
6. Control de bars (AVV Can Cabassa)

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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1. (Inclou punt 5). El cap de CME explica que les demandes de servei durant la
pandèmia s’han reduït en un 18% i també ha baixat l’activitat delictiva, segons
les dades disponibles fins al 9 de desembre. Les demandes de servei policial més
recurrents han estat per robatori en força (222), inseguretat (214) i salt d’alarma
en habitatge (161).
Pel que fa a les denúncies, els robatoris en força s’han reduït un 20% respecte
l’any 2019, en què ja havien baixat un 18%. L’any 2020 es van presentar 63
denúncies de robatori amb força. El més habitual és en habitatges i trasters.
Durant l’any 2020 s’ha registrat un increment important del robatori a l’interior
de vehicles, que gairebé s’han duplicat, principalment a la zona de l’Hospital
General (40%). S’atribueix a l’augment de joves que s’inicien en la delinqüència
amb aquesta activitat i al mal costum de la gent de deixar coses de valor a
l’interior dels vehicles.
Per zones de Mira-sol, Can Cabassa és la única en què han augmentat els
robatoris amb força, passant de 4 (2019) a 9 el 2020. Segons el CME es va tractar
d’un cas puntual que es va produir en pocs dies d’octubre i novembre i ja s’ha
resolt. Malgrat això, no es considera que Can Cabassa sigui zona de molt risc.
Durant el 2020 es van detenir 48 persones a tot Sant Cugat per robatoris amb
força a domicili, que segueix sent el delicte més freqüent tant a la ciutat com a
Mira-sol.
Sr. Francesc Carol remarca que excepte a l’interior de vehicles, la resta de
delictes han baixat a Mira-sol l durant els 2 darrers anys i felicita l’equip de
Mossos i la Policia Local.
2. Sr. Xavier Barbany (AVV Sant Joan) exposa que els patinets estan proliferant i
circulen a molta velocitat per les voreres. Pregunta si s’està treballant en alguna
normativa.
Sr. Francesc Carol diu que des del servei de Mobilitat s’està ultimant l’ordenança
que regularà la circulació de patinets i bicicletes. Explica que des de la PL es vol
potenciar la policia verda en bicicleta.
Sra. Pilar Gorina explica que a Mira-sol hi ha voreres molt estretes per on passen
bicicletes i patinets i que a vegades les bicicletes van en contra direcció en alguns
carrers.
Sr. Albert Foz considera que la normativa hauria de ser molt clara per evitar
aquest tipus d’accions i s’haurà de fer una bona difusió.

3. Està previst un estudi sobre camins segurs, per identificar les zones per on
acostumen a passar les dones i hi van a fer esport. Respecte les parades de bus,
n’hi ha que tenen marquesines i estan il·luminades i altres que no en tenen. Es
farà un reconeixement. Per part de la PL es comenta que el botó del pànic a
parades de bus pot portar a accions de gamberrisme. Sr. Escarré explica que la
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PL té la intenció de facilitar una app per situacions d’emergència per a tota la
ciutadania de Sant Cugat. Aquesta aplicació permetrà avisar la Policia de
qualsevol emergència des del mòbil. Està previst que es posi en funcionament
l’any 2021, segons el regidor Francesc Carol.
4. La Policia local diu que passarà suggeriments d’autoprotecció per les festes.
5. Sra. Magalí Robin (A.VV Can Cabassa) exposa les queixes per soroll a les terrasses
dels bars de la plaça Doctor Pilar. Diu que sovint s’apleguen més de 4 persones
per taula, fan música a la nit i els veïns estan cansats de l’incivisme. La Policia
explica que està fent control d’horaris i aforaments i que va a tots els
requeriments que rep.
Sra Robin demana que es faci un reforç del control perquè els veïns estan
desesperats perquè el disseny de la plaça reverbera el soroll i no es troba una
solució definitiva. Sr. Escarré diu que es mantindrà la presència policial per
controlar les terrasses.

A les 19.05 hores es dona per finalitzada la sessió.
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