ACTA DEL GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT
LES PLANES
Data: 28/01/2020
Hora: 18:30 hores
Lloc: Casal de Les Planes
ASSISTENTS
-

Francesc Carol – Regidor de Seguretat Ciutadana
Josep María ESCARRÉ GARCIA – Inspector Policia Local Sant Cugat
Albert GAMBÚS – Caporal Policia Local Sant Cugat
Joan FERRI – Caporal CME Sant Cugat
Marta RODRÍGUEZ PERELLÓ – Secretària Policia Local Sant Cugat

-

Emilia CRUZ – Comissió de Festes
Lourdes SUÁREZ – AA.VV. Can Cortés
Mercedes GONZÁLEZ – APA Escola La Floresta
Begoña PARAREDA LAZARO – Agrupació Cultural i Musical
Carmen CASTEJÓN ZARZA – Grup de dones de La Creu d’en Blau
Puri MORENO – AA.VV. Can Borrell
Rosa GOLOVAAT – AA.VV. Can Borrell
Mabel RUÍZ CAIN – AA.VV. Can Cortés
Enric

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El Sr. Carol dona inici a la sessió a les 18:35 hores
ORDRE DEL DIA
1. Calen 4 càmeres de seguretat ja que queden zones sense cobrir (AVV Can Cortés)
2. Cartells dissuasius de seguretat (AVV Can Cortés)
3. Amb quina freqüència s'identifica a la gent de les cases okupades? (AVV Can
Cortés)
4. Informació exacta sobre la freqüència de les patrulles de policia al barri (AVV Can
Cortés)
5. Hi ha autocaravanes aparcades als carrers Molí y carrer Miralluny. Efecte crida i
conviuen amb els
ocupes del passatge Miralluny (Comissió festes)
6. Cotxe abandonat al carrer Doctor Modrego. Té trencats els vidres i retrovisors
(Comissió festes)
7. Seguim amb els cotxes mal aparcats a Nostra senyora Estrada / Bar Miguel. Cal
revisar senyals
prohibició d’aparcar a Nostra senyora d’estrada núm. 1 (Comissió festes)
PUNTS TRACTATS
Punt 1. El Regidor explica que s’ha demanat pressupost per tal de començar a
desenvolupar el projecte i fer l’estudi per a la ubicació de les càmeres de seguretat a
tot el municipi tenint en compte l’índex delinqüencial de cada zona. S’espera
l’aprovació del pressupost a finals de febrer.
Punt 2. Enllaçant amb el punt 1, el Regidor explica que, un cop col·locades les
càmeres, el departament de Mobilitat senyalitzarà la zona amb els cartells informatius.
Punt 3. El Caporal Ferri explica que no es poden establir controls periòdics per a les
identificacions si legalment no es produeixen fets delinqüencials. El Regidor amplia
que si no hi ha denúncia prèvia del propietari o la ocupació genera situacions
d’inseguretat o falta de civisme, no es tractarà en aquest grup de treball, ja que pertany
a Habitatge o Serveis Socials. També aclareix que no hi ha relació directa entre
ocupació i major delinqüència.
Punt 4. El Caporal Ferri diu que no es pot quantificar la freqüència de patrullatge però
també explica que s’ha incrementat amb patrulles de paisà amb efectius d’altres
àmbits, com investigació, menors, etc. L’Inspector Escarré comenta que la planificació
setmanal dels serveis té lloc a la mesa conjunta de coordinació on s’analitza cada fet
delictiu produït. El caporal Ferri afegeix que ha disminuït el número de robatoris
denunciats a la zona: any 2017 (7 robatori)s, any 2018 (6 robatoris) i any 2019 (1
robatori).
Punt 5. S’explica als veïns que les autocaravanes són un vehicle i un domicili. Com a
domicili són propietat privada i la policia no pot intervenir. Com a vehicle, si no
incompleixen cap norma de circulació o aparcament, tampoc.

Punt 6. Els veïns reclamen que estan avisant d’un vehicle abandonat des d’abans de
l’estiu. Expliquen que abans estava tapat però, després del temporal, ha volat la funda.
L’Inspector Escarré en pren nota.

Temes rebuts fora de termini
1. Seguretat als carrers i control velocitat (AVV Can Cortés)
L’Inspector Escarré informa que el radar no és efectiu en aquest cas. Proposa
que al grup de treball de Mobilitat demanin posar elements reductors de la
velocitat.
2. Més vigilància però part de la policia, mossos (AVV Can Cortés)
Ja tractat en el punt 4
3. Número d’accidents registrats en el tram de l’arrabassada Just a l’entrada de
Can Cortés - solucions - entrada i sortida de Can Cortés és un perill (AVV Can
Cortés)
El caporal Ferri explica que l’any 2019 no s’ha produït cap accident en aquest
punt. Sí a 50 metres del mateix però no pel problema exposat sinó per un porc
senglar, per un ciclista i 4 més per climatologia adversa.
4. Darrerament s’han ocupat moltes cases al barri i unes pujades i baixades de
tensió molt causals de desperfectes dels electrodomèstics nostres. Demanem
control i aturada d’aquestes okupacions i controls del ocupants i dels seus
vehicles (AVV Can Cortés)
Ja tractat en el punt 3
5. Patrullatge policial el caps de setmana festius i vacacions la doncs es quan
presentem mes robatoris (AVV Can Cortés)
Ja tractat en el punt 4
6. 3 dies de novembre vàrem estar totes les famílies de Can Cortés sense
connexió a Internet , sense telèfon - a conseqüència d’un individu q va fugir
després d’estampar el seu cotxe en un pal telefònic -segons ens va dir la
Guàrdia urbana davant de les trucades que fèiem els veïns, ens podríeu donar
més dades? - 3 dies vàreu trigar en treure el vehicle – que potser era robat ?
Volem informació dels fets. (AVV Can Cortés)
L’Inspector Escarré explica que la companyia d’assegurances no retirava el
vehicle pel perill de la proximitat del pal telefònic, i la companyia telefònica no
retirava el pal per la proximitat del vehicle. Aquests fets van endarrerir la
solució.
Els veïns demanen consells de seguretat i el caporal Ferri els informa que poden
sol·licitar una cita prèvia i tant Mossos com P.L. es reunirà amb ells amb aquesta
finalitat.
19:40 hores es dona per finalitzada la sessió.

