
 

ACTA DEL GRUP DE TREBALL DE SEGURETAT  
LES PLANES 

 
 
Data: 12/02/2019 
Hora:  18:30 hores  
Lloc:  Espai ECO Les Planes 
 
 
ASSISTENTS 

  
- Jaume GONZALEZ – Director Seguretat Ciutadana 
- Manel RODRIGUEZ – Sergent PGME  
- Javier DIAZ – Caporal Policia Local Sant Cugat 
-  Emilia CRUZ – Comissió de Festes 
-  Ramona GARCÍA LEANDRO – Espai Familiar 
-  Representat Grup de Dones Les Planes 
-  Agrupació Cultural i Musical 
-  Ignasi LÓPEZ HERNÁNDEZ –  Associació Veïns de Can Cortés i ECO 
-  Mercedes GONZALEZ – AFA Escola La Floresta 
-  Rosa GALOVART – AV Can Borrull 
-  Puri MORENO – AV Can Borrull 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El Sr. GONZALEZ  inicia la sessió, efectua una introducció informativa general de totes les 
matèries i proposa per a properes convocatòries la reducció dels punts a tractar perquè es 
desenvolupin amb més eficiència.  
El Sr. RODRIGUEZ informa als  assistents de les incidències penals ocorregudes al districte i 
de l’estat actual. 
 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Ocupas  pasaje de las delicias, habitualmente dejan coche y furgonetas obstaculizando el 
paso (Comissió de Festes) 
 
2. Furgonetas francesas y italianas, aparcadas por el barrio, control para que no se 
conviertan en efecto llamada asentamiento (Comissió de Festes) 
 
3. Seguridad en las calles (Grup Dones de la Creu d’en Blau) 
 
4. Seguridad en la plaza de las tres Torres, plaza colon y en la estación de Les Planes (Grup 
Dones de la Creu d’en Blau) 
 
5. Control de la casa ocupadas (Grup dones de la Creu d’en Blau) 
 



 

6. Insistir en posar càmeres en l'estació. Que l'Ajuntament insisteixi a Ferrocarrils i a Aj. 
sector Barcelona. Mentrestant, més presència policía (AVP Les Planes) 
 
7. Seguretat per vianants a Belladona. Tot i ser sector Bcn insistir en que si-us-plau, acabin 
les obres. Han arreglat el carrer, però hi ha trams que no hi ha quitamiedos, pels vianants és 
perillós. Que es torni a iniciar converses amb Parc Collserola per mirar d'eixamplar una mica 
el carrer. (AVP Les Planes) 
 
8..Més presència policial en general. (AVP Les Planes) 
 
9. Control de la velocitat dels vehicles, més policia. (AVP Les Planes) 
 
10. Controlar actituds incíviques de propietaris de gossos, Campanya de conscienciació 
(anar lligats, recollir a casa per la nit, etc.). Més presència policial i que avisin i informin a 
l'infractor/a. (AVP Les Planes) 
 
11. Robatoris Can Cortés (AVV Can Cortés) 
 
12. Augment de la delinquència en can cortes (AVV Can Cortés) 
 
13. Augment de l' okupacio de les cases del barri de can cortes (AVV Can Cortés) 
 
augmentar la vigilancia tant fisica com mitjançant cameres als carrers (AVV Can Cortés) 
14. Degut a la presència d'okupacio la xarxa elèctrica està afectada i els talls són constants 
(AVV Can Cortés) 
 
15. Baja intensidad en el alumbrado público hace varios meses lo cual quedan calles con 
poca 16. Luz y da inseguridad. (Grup de dones de la Creu d'en Blau) 
 
17. Acosos en el bus del barri del Rectoret por chicos del centro la hora del mediodía hacia 
las chicas del instituto. (Grup de dones de la Creu d'en Blau) 
 
 
PUNTS TRACTATS 

 
Es tracten tots els punts i dos afegits per la Sra. GONZALEZ (AFA Escola La Floresta). 
Els assistents són informats amb detall i dades dels incidents penals, intervencions 
policials, planificació del patrullatge preventiu, control de les ocupacions, estat de la 
implantació de càmeres, activació del dispositiu del radar de control de velocitat, control 
i seguiment de l’estacionament indegut i vehicles abandonats, control i seguiment dels 
gossos del districte i seguiment de l’embrutiment generat incidint en el parc infantil, 
col·laboració de les direccions dels centres de menors en les incidències relacionades al 
ells seus usuaris, funcions dels agents cívics desplaçats al districte, a més de la imminent 
convocatòria de un grup de treball específic per abordar els temes d’inseguretat  a la 
nit relacionat amb la maca o baixa intensitat de la llum. 
 



 

S’acorda donar continuïtat a la línia de treball efectuada pels cossos de seguretat a més de 
les següents accions puntuals: 
 

• Reforçar la vigilància policial en la franja horària 20:00 a 21:00 h, en què finalitzen les 
activitats del Centre Cívic i els assistents marxen a les seves cases. 

 
• Utilitzar el radar de velocitat en els punts de risc informats pels assistents. 

 
• Neteja i manteniment del parc infantil. 

 
• Reforçar la vigilància de les línies de bus 128 i 5  (BCN i SCV) incidint en les parades 

de les estacions FGC. El sergent RODRIGUEZ informarà al Districte de Sarrià. 
 
 20:15 hores es dona per finalitzada la sessió. 
 
 
 
 

 


