REUNIÓ JUNTA LOCAL DE SEGURETAT ‑ AAVV LA SELVA DEL VALLÈS
Reunits al Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles a 17 de Gener de 2019.
Assisteixen a la reunió de la Junta Local de Seguretat: L'alcaldessa de Sant Fost de Campsentelles
Sra. Montserrat Santmartí, el Secretari de l'Ajuntament Sr. Artur Obach, la Segona Tinent d'Alcalde
Sra. Margarita Santos, la Inspectora Sra. Silvia Catà, Cap del Area Bàsica de Policia de Mossos
d'Esquadra, el Caporal del cos de Mossos Sr. Francesc Olivares , el Cap de la Policia Local de Sant Fost
Sr. Josep M Ripoll, Sra. Maria Freire, Sr. Domingo Vellido i Sr. Jaume Borràs com a representants de
l'Associació de Veïns La Selva de Vallès.
Comença la reunió agraint en primer lloc l'alcaldessa de Sant Fost i també els representants veïnals,
la labor dels cossos i forces de seguretat, exposant‑se a continuació per part de Jaume Borràs, les
noves dades de fets delictius registrats per la AAVV des de la passada reunió del mes de novembre
en els barris de Mas Corts i Mas Llombart, i que llancen un saldo total de quatre robatoris amb força
en domicili més i tres intents, localitzats tots en la zones limítrofes al bosc.
Davant la reiteració dels fets i encara reconeixent la labor de la policia, que ha ampliat els operatius
tant estàtics camuflats en zones sensibles com amb vehicles logotipats en els accessos de la
carretera, es trasllada que els veïns ens hem organitzat i hem acordat col∙laborar activament per a
informar en primer lloc qualsevol cosa sospitosa als cossos i forces de seguretat, portant a més des
de l’Associació un registre que s'actualitza i informa els comandaments policials a través del caporal
sr Francesc Olivares.
També, l'Associació fa lliurament als comandaments policials d'un mapa dels barris de Mas Corts i
Mas Llombart, en el qual nombrosos veïns han participat localitzant els vials forestals i dreceres
entre zones boscoses, que enllacen sospitosament diferents zones d'aquests barris i que encaixen
amb les zones més assaltades segons les dades que disposem. Es manifesta que des de l'Associació,
en breu es facilitarà un nou mapa que estudia els possibles recorreguts que abastaran la zona sud
dels nostres barris també afectada per robatoris. S'agraeix públicament la col∙laboració activa dels
veïns, destacant‑se que aquest és un camí més perquè entre tots puguem revertir la situació.
També es fa lliurament als responsables municipals via instància, de les sol∙licituds que els veïns del
carrer Corredor (Mes Corts) demanen, per a evitar l'ús que els lladres fan del seu carrer, davant la
manca d'il∙luminació i el fet que dona a sortida a la carretera directament, evitant passar per les
zones videovigiladas de la urbanització. En conseqüència, els veïns afectats, a través de la AAVV
sol∙liciten el tancament parcial amb cadenes d'aquesta via, la il∙luminació de la mateixa i la
instal∙lació de càmeres de videovigilància.
Arribats a aquest punt els representants de l'Ajuntament, ens confirmen que han pres nota de les
mesures demandades pels veïns de C/Corredor, atès que a més estan en la zona més castigada dels
últims robatoris comesos, i ens traslladen que s'ha acordat tancar amb cadenes el referit carrer i que
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a més es començaran en aquesta zona els treballs de substitució de l'enllumenat públic per altres
tipus “led” i que van escometre's en la totalitat del municipi. Referent a la instal∙lació de càmeres ,
ens manifesten que aquesta mesura està prevista en el pla de seguretat que es va iniciar amb el
control d'accessos a les urbanitzacions, però que per necessitats tècniques i burocràtiques del
Departament d’interior i de la comissió de videovigilància de la Generalitat, la seva implementació
ha de tractar‑se per expedients separats que ja estan tramitats. No obstant això ens confirmen que
en breu sortirà un pròxim lot de cambres que cobriran entre altres punts, el Carrer Corredor.
Per part dels comandaments policials se'ns confirma també l'ampliació de l'operatiu actual de
controls en atenció al manteniment dels delictes durant aquest principi d'any i se'ns especifica que
en breu una patrulla de Mossos logotipada de muntanya amb el pont encès, patrullarà les vies
forestals a més a més dels dispositius camuflats. També es manifesta que seguirà l'operatiu
addicional de seguretat de policia local camuflada.
Els responsables de seguretat posen l'accent en la conveniència de la col∙laboració entre veïns i els
cossos de seguretat de l'Estat sent molt important que davant la més mira sospita simplement es
cridi a comissaria dels Mossos d'esquadra de Mollet 935659900 o al 112 indicant totes les dades
possibles per a poder oferir una resposta ràpida... A més s'informa de l'important que resulta cridar,
doncs el nombre de trucades que reben incideix a l'hora de determinar els punts on s'han d'ampliar
o millorar les mesures de seguretat.
Es reprèn la conversa per part dels membres de l'Associació que fan proposta als representants de
l'Ajuntament la necessitat bé d'ampliar plantilla de policia local bé incorporar noves figures per a
complementar la seguretat en els nostres barris i per exemple que s'estudiés la implementació de
més agents “auxiliars de seguretat” o qualsevol altra figura com estan fent els ajuntaments de Santa
Coloma de Gramenet o de Premia.
Des de l'Ajuntament es prenen nota de totes les mesures proposades per a la millora de la
seguretat, emplaçant‑se amb l'equip de tècnics municipals a avaluar i estudiar la possibilitats.
D'altra banda, l'Alcaldessa ens confirma que la setmana vinent es reuneix la Junta de Seguretat i que
comptarà amb la presència membres de la Delegació del Govern així com amb la resta de
comandaments policials de la nostra comarca i entre altres qüestions es plantejarà la possibilitat
d'impulsar la instal∙lació d'una nova “caserna” addicional a la dels Mossos de Mollet per a millorar la
gestió de la seguretat en el nostre territori.
La reunió conclou amb el compromís per part dels membres de la Junta de l'Associació de traslladar
als seus associats i veïns la conveniència de col∙laborar amb Mossos D’*esquadra i policia local com a
millor arma per a prevenir els delictes, emplazant‑nos així mateix, per a una pròxima reunió per a
avaluar la marxa de les mesures adoptades.
A Sant Fost de Campsentelles a 17 de Gener de 2019.
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