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Acta del grup de treball de seguretat de Mira-sol 
Data: 16/02/2023 

Hora: 18-19.39H 
Lloc: Centre Cívic de Mira-sol  
 

Assistents: 
- Francesc Carol – Regidor de Seguretat Ciutadana 
- Pilar Gorina – Regidora Educació, Universitat i Memòria Històrica i Presidenta del barri de 

Mira-sol.  
- Àngel Pastor - Sotsinspector sotscap de la Policia Local  
- Manel Rodríguez – Sotsinspector en cap de la Comissaria de Mossos  

- Montserrat Mateo – Sergenta de la Comissaria de Mossos  
- Albert Mallol – Tècnic de Participació Ciutadana 
- Mireia Janué – Administrativa de Seguretat Ciutadana (secretària de la reunió) 

- Veïns de Mira-Sol (o assistents a la reunió): Miriam, Lluís, Sonia Moreno, Urgencias Dentales -
Centro Dental Mira-Sol, Dominique, Jordi Galvez, Montserrat Rodriguez Rubio, Dagoberto 
Schmid, M. Tubella, Silvia Sole, Monica Bosch, Juan-José Vara, Mercè Pérez Bernal, Rosa, 

Guillermo Villaret, Núria Vallès, Dolors Villar, Manuel Torres, Francisco Hernández, Magalí 
Robin, Jordi Tete, Edita Olaizola – Manuel, Glòria Selma, Albert Roig, Leoncio Martinet, 
Concepción Soriano, Ismael Alonso, Xavier Sabata, Inés Algara, Jordi Ruiz, Mercè Vidal, Joan 

Cascarra, Eduard García i Anna Lluch. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  

1. Intervenció dels regidors i exposició del sotsinspector en cap de la Comissaria de 
Mossos 
-La regidora d’Educació, Universitat i Memòria Històrica i Presidenta del barri de Mira-sol, la 

Sra. Pilar Gorina, convoca la sessió i diu que s’aportaran les dades de seguretat.  
-El regidor de Seguretat Ciutadana, el Sr. Francesc Querol, presenta el sotsinspector en cap de 
la Comissaria dels Mossos, i explica que ell informarà i aportarà les dades de seguretat de la 

zona de Mira-sol del 2022 i del 2023 i que posteriorment respondrà les preguntes que sorgeixin 
a la reunió.  
-El sotsinspector en cap de la Comissaria de Mossos, el Sr. Manel Rodríguez, fa una expli cació 

global de la situació. Parla de la tipologia de de delictes de l’any 2022 donant xifres concretes 
(669 denúncies al 2021 i 782 denúncies al 2022). Explica que hi ha hagut un increment de 
delictes, com l’estafa bancària i d’increment de robatoris amb força. També explica que s’ha 

produït un augment de robatoris a domicilis amb l’ús de força aquest any 2023 (20 denúncies 
en aquest principi d’any), molt superior a la mitjana dels anys anteriors (al 2022 hi van haver 8 
denúncies en el mateix període de temps). S’entén la queixa i la por de la ciutadania, i reconeix 

que és una problemàtica de la qual en són del tot sensibles. Entén que alguns veïns estiguin 
molestos i explica que l’administració té l’obligació d’encarregar-se de la seguretat i d’altres 
temes. Que de moment els mossos no han estat capaços de frenar del tot aquesta situació. 

Però que quan es produeixen  accions d’aquest tipus (robatoris), hi ha una reacció policial, que 
s’activen les patrulles necessàries i de paisà. Que han fet detencions vinculades a aquesta 
matèria. Que el seu compromís és de treball: fer acompanyament (com en aquesta reunió), 
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muntar dispositius, treballar de manera continuada amb la policia local. Que en el cas de la 
Floresta i Valldoreix han aconseguit una disminució dels delictes (i que també hi ha hagut 
detencions). El sotsinspector s’autoanomena responsable de la situació, explica que 

continuaran treballant en la matèria. Explica que en el cas de robatoris de domicilis hi ha hagut 
13 detencions i ho compara amb d’altres anys. Es posa a la disposició dels veïns. 
2. Intervenció dels veïns i respostes dels regidors, del sotsinspector en cap de la 

Comissaria de Mossos, la sergenta de la Comissaria de Mossos i el sotsinspector 
sotscap de la Policia Local 

1. Robatoris i denúncies 

-Es pregunta sobre les trucades sobre fets ocorreguts. La Sra. Montserrat Mateo diu que això 
són temptatives de robatori a domicili, i el Sr. Manel Rodríguez diu que estan comptabilitzats 
els fets denunciats.  

-Sr. Àngel Pastor explica que s’entén denúncia com la compareixença d’un ciutadà a la 
comissaria o la policia un cop hi ha hagut el fet consumat o temptativa. Que només una trucada 
alertant que tens gent al jardí no és una denúncia. 

-Es parla de la diferència entre les temptatives de robatori i els robatoris, un veí explica el fet 
que s’ha produït a casa seva (temptativa) i si  això es compta i en Manel Rodríguez parla de la 
importància que es truqui sempre que es produeixi qualsevol incidència perquè això ajuda als 

mossos a reaccionar adequadament i també a fer prevenció. Que es compten oficialment les 
denúncies però d’altres tipus de fets també es tenen en compte.  

2. Bandes organitzades, no 

-Sobre el tema que un veí pregunta si hi ha una banda organitzada en robatoris, el Sr. Manel 
Rodríguez diu que són petites bandes organitzades i també persones que venen a vegades 
amb els ferrocarrils. Que el 99% dels robatoris es produeixen quan no hi són les persones o si 

hi són, una vegada han estat sorpresos, fugen. Que hi ha molts pocs casos en què els lladres 
s’enfrontin amb els que viuen a la casa. La finalitat dels lladres és agafar petites coses de valor 
i fugir. No busquen enfrontament perquè la pena se’ls hi duplica.  
-Es fa una pregunta sobre la sofisticació dels lladres, el Sr. Manel Rodríguez contesta que no. 

Que això passa en el cas de lladres especialitzats i molt sofisticats (amb inhibidors de 
freqüència) en casos de vivendes de jugadors de futbol, no en domicilis normals.  

3. Vigilància (patrullatge), recursos i càmeres 

-Una veïna replica  que la situació és greu perquè els lladres controlen els moviments i  fan 
fotografies de dia, que es passen moltes hores al carrer. El Sr. Manel Rodríguez respon que és 
cert, que és habitual que els lladres piquin els timbres, que comprovin els horaris dels veïns.  

 -Un veí pregunta si està prou vigilat el barri de Mira-sol, i un altre diu que si hi ha vigilància 
suficient perquè per ell tota se centra en el nucli. Una altra veïna pregunta si proporcionalment 
es destinen els mateixos recursos a St. Cugat i a Mira-sol. El Sr. Manel Rodríguez contesta que 

han triplicat les persones detingudes però que no són atribuïbles únicament a Mira-sol. Que 
dels 5 barris de la ciutat els que tenen més delictes són el centre (l’Eixample) i Mira-sol i que 
actualment els mossos posen els vehicles on es produeixen delictes, i ara estan concentrats 

amb Sant Cugat i Mira-sol. Que s’actua i es fa prevenció a les zones on hi ha conflicte, sense 
tenir en compte on es donen. 
-Sr. Francesc Carol indica que han baixat les accions a Valldoreix i parla dels sistemes de 

prevenció: càmeres i patrullatge. Que s’han instal·lat dues càmeres i que la EMD n’està 
tramitant dues més. Diu que això s’ha de sumar amb l’acció-reacció (patrullatge) que ara se 
centra amb l’Eixample i Mirasol. I que es tenen en compte tots els districtes. 

-Sr. Àngel Pastor explica que la majoria de recursos que s’envien no es veuen perquè són 
policies de paisà. Demana que els ciutadans avisin a la policia o als mossos si veuen qualsevol 
vehicle o persona sospitosa. Explica que si el delicte es produeix i no hi ha violència vers les 

persones de la casa, pot succeir que aquests lladres quedin en llibertat amb càrrecs. I que això 
pot esdevenir un ‘bucle’. Per això cal utilitzar dispositius conjunts (policia+mossos). I explica 
que no es pot deixar la seguretat de la  casa només en mans de l’administració, el Sr. Pastor 

recomana als veïns instal·lar alarmes que estiguin connectades a empreses que contactin amb 
cossos policials, que és així com es produeixen moltes detencions in fraganti. Explic a que qui 
comet els delictes no són de Sant Cugat i molts són estrangers. Diu que els recursos de 

l’administració són limitats en una ciutat de 95.000 habitants i 49km2. 
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-Davant de la pregunta repetida dels veïns que s’han d’instal·lar més càmeres a Mira-Sol i 
s’han de posar més efectius, el Sr. Francesc Carol explica on són les càmeres instal·lades i 
que són a Valldoreix perquè són camins de sortida dels lladres. Explica que L’EMD no té la 

competència de seguretat. I també respon que s’està estudiant a quin lloc posar-les a Mira-sol. 
4. Temps de resposta 

-Una veïna es queixa que ja estan sobre-invertint amb seguretat (gossos, alarma). I una altra 

pregunta sobre el temps de resposta de la policia o mossos, davant la qual el Sr. Manel 
Rodríguez explica que els temps de resposta varien. Depenent d’on són i de la tipologia de 
delicte (si hi ha els lladres i si són violents, és a dir depenent de la gravetat del delicte). La Sra. 

Montserrat Mateo explica que treballen conjuntament amb la policia i que a la mínima que pot 
es va al domicili afectat. 
-Un veí vincula un robatori amb uns lladres amb moto que podrien ser de Rubí, que feien 

tonteries amb la moto. El Sr. Àngel Pastor; diu que normalment els lladres no es dediquen a 
l’incivisme, que normalment els lladres són més especialitzats. 
-Els veïns es queixen que el problema el tenim exactament igual que fa un any i una veïna 

pregunta si hi ha una tendència a entrar amb gent a dins. La Sra. Pilar Gorina explica que a ella 
també li ha passat, també li han entrat.  

5. Efectius i càmeres 

- Sobre la pregunta de com es calcula els efectius que calen a una població el Sr. Francesc 
Carol contesta que depèn de si hi ha mossos o no. S’ha de tenir en compte el número 
d’habitants (95.000) i l’extensió de 49km2. Que no s’ha de confiar només amb el núm. 

determinat de policies, insisteix en què això s’ha de complementar amb les tasques q facin els 
veïns (instal·lar alarmes). Explica que hi ha 102 policies municipals, que venen fixats segons 
una llei que limita els pressupostos i les despeses.  

-Un veí proposa que els veïns puguin instal·lar càmeres. El Sr. Francesc Carol respon que els 
veïns no poden posar càmeres que enfoquin els veïns, per protecció de dades.  
- Sobre la pregunta dels efectius dels mossos, el Sr. Manel Rodríguez respon que no hi ha un 
número exacte, que es criden els efectius a mesura que hi ha un problema d’inseguretat (com 

helicòpter, patrulles d’altres ciutats). Diu que són diferents patrulles, poden n’hi poden haver 8, 
10 o 12. I que cada any reben una dotació de 15-20 de noves incorporacions. 
-Sobre la pregunta d’una veïna de respondre amb violència als lladres el Sr. Manel Rodríguez 

recomana que això és l’últim a fer. La Sra. Montserrat Mateo i el Sr. Àngel Pastor li donen la 
raó.  
-Un veí es queixa, considera que 2 càmeres per barri és poc i creu que els veïns han de 

reaccionar d’alguna manera. Li sembla una reunió políticament correcta. El Sr. Francesc Carol 
explica que sobre el tema de quantitat d’efectius  hi ha un tema de llei (la llei que regula la taxa 
de reposició d’efectius a l’administració) que ens limita, per més població que tinguem. I que 

sobre el tema d’instal·lar més càmeres es tracta d’un tema lent perquè l’aprovació és lenta, ja 
que s’ha de fer un concurs públic. I també s’ha de fer un concurs per un programari de les 
càmeres.  

6. Proposta de fer una sessió de consells de seguretat  
-La Sra. Pilar Gorina indica que portem hora i mitja de reunió i demana el darrer torn de 
paraules. També explica que es va fer fa un temps una sessió de consells a seguir per fer a 

casa (sobre seguretat en general i també quan marxem de casa o de vacances). I que se’n 
tornarà a fer una altra. Promet que els polítics estan al cas de les dades i que els regidors, 
conjuntament amb la policia i els mossos, estan treballant amb tot el que passa. 

-Un veí demana que es faci un pla de seguretat. El Sr. Francesc Carol torna a explicar el 
procés de col·locar càmeres i explica que estan treballant amb el tema de la il·luminació, que 
s’ha millorat. I que també es millorarà il·luminació a l’Hospital General. 

-Un veí pregunta si es podria fer una derrama per pagar les càmeres. El Sr. Àngel Pastor diu 
que no es pot fer una derrama. I contesta amb una solució per posar traves als lladres: 
col·locar fiadors a les finestres. En Francesc Carol també diu que  l’Ajuntament no pot rebre 

donacions. Que la solució és que els veïns donin la seva opinió sobre els llocs més insegurs, 
per tenir-los més en compte.  
-Una veïna diu que la presencia policial és el que realment intimida. Sobre això el Sr. Frances c 

Carol que allà on s’ha actuat s’ha vist que la problemàtica s’ha reduït.  
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7. Policia de proximitat i explicacions finals 
-Un veí treu el tema que anteriorment hi havia la figura del policia de barri (que ara no hi és). El 
Sr. Francesc Carol diu que se’n va posar però que es va retirar perquè no hi anava ningú. Que 

el tema de policia de proximitat s’ha de debatre. I que es podria posar un policia de proximitat i 
això sumar-ho a un augment de patrullatge. 
-Sra. Pilar Gorina diu als veïns que no marxin amb la sensació d’alguns comentaris de 

determinats veïns. 
-Sr. Manel Rodríguez explica que els mossos fan estratègia policial, tenen patrulles de mossos 
de paisà i patrulles de mossos logotipades. Que el risc 0 no existeix. Que als mossos la situació 

actual els preocupa i que ja fa dies que destinen policies a Mira-sol. 
-Sra. Montserrat Mateo afegeix que es planifica la prevenció segons el que passa. Que a més a 
més de les patrulles també hi ha la unitat d’investigació (un unitat que es dedica a investigar els 

delictes continuats, fet que pot portar un lladre a la presó). Que la feina és contínua.  
-Sra. Pilar Gorina s’acomiada i dóna les gràcies a la presència de tots els veïns i al feed back 
que han donat.  A les 19.39 hores es dóna per finalitzada la sessió.  
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