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ACTAACTAACTAACTA: GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA : GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA : GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA : GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA I MOBILITAT I MOBILITAT I MOBILITAT I MOBILITAT A LES PLANESA LES PLANESA LES PLANESA LES PLANES    

 

Data:Data:Data:Data: 6 de març de 2019 

Hora:Hora:Hora:Hora: 18:30 

Lloc:Lloc:Lloc:Lloc: Casal Les Planes 

 

Hi aHi aHi aHi assisteixen:ssisteixen:ssisteixen:ssisteixen:    

En representació de les entitats:En representació de les entitats:En representació de les entitats:En representació de les entitats:        
(Grup de Dones de la Creu d’en Blau) Sra. Carmen Castejón 
(Agrupació Cultural i Musical de Les Planes) Sra. Begoña Parareda 
(AVV Can Cortès) Sra. Esther González 
(Comissió de Festes) Sra. Emilia Cruz 
 (AFA La Floresta) Sra. Mercedes González 
(AVV i PP Les Planes) Sr. Ignasi López 
(Veïna) Sra. Agustina Alonso 
En representació de l’AEn representació de l’AEn representació de l’AEn representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:juntament de Sant Cugat:juntament de Sant Cugat:juntament de Sant Cugat:    

(Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat)    Sr. Víctor Martínez 
(Cap del Servei de Mobilitat) Sr. Albert Muratet 
(Cap de Secció de Transports Públics) Sr. Pere Aguilar 
(Tècnic d’Acció als Barris) Sr. Isaac Villa 
    

Desenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessió    

S’inicia la sessió sense seguir l’ordre del dia per la manca de puntualitat dels assistents. L’ordre del dia 
son els temes a tractar proposats per les diverses associacions i entitats. 
 
PUNTS QUALITAT URBANA: 
 
1.- Neteja de terres, per les pluges al mes de novembre, del carrer Maria Antònia (Comissió de festes) 
 Resposta: Es notificarà al departament de neteja viària que es realitzi de manera periòdica 
perquè els despreniments son causats per les pluges, pels senglars o per la pròpia erosió del terreny. 
 
2.- Neteja marges dels carrers (Comissió de festes) 

Resposta: Es notificarà al departament de neteja viària que es realitzi de manera periòdica 
perquè els despreniments son causats per les pluges, pels senglars o per la pròpia erosió del terreny. 
 
3.- Accions i pressupost dedicat a millorar la Qualitat Urbana a Can Cortès. Inversions previstes: Noves 
instal·lacions, bancs, parcs infantils, carril bici, enllumenat, neteja, cobertura mòbil i 3G (AVV Can Cortès) 

Resposta: Actualment no hi ha prevista cap actuació concreta. Es proposa fer una visita amb 
algun representant del Consell de Barri per fer una visita de tot el barri de Les Planes per marcar 
prioritats de manteniment per fer-ho amb la propera adjudicació de manteniment de via pública. Es 
preveu fer aquesta visita un cop es disposi de la luxometria de tot el barri, en unes 3 setmanes. 
 
4.- Quin és el calendari de neteges als carrers de Can Cortès – Amb hores i dies (AVV Can Cortès) 

Resposta: El departament de neteja viària facilitarà calendari  
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5.- Quin es el pressupost dedicat a reparar/substituir elements malmesos tipus: voreres, asfalt, 
enllumenat públic, ... Calendari d’Accions pel 2019 (AVV Can Cortès) 

Resposta: Actualment no hi ha prevista cap actuació concreta. Es proposa fer una visita amb 
algun representant del Consell de Barri per fer una visita de tot el barri de Les Planes per marcar 
prioritats de manteniment per fer-ho amb la propera adjudicació de manteniment de via pública. Es 
preveu fer aquesta visita un cop es disposi de la luxometria de tot el barri, en unes 3 setmanes. 
 
6.- Per què no s’estan reparant les voreres i no s’està fent un correcte manteniment del barri? (les llums 
no donen llum, les voreres es van aixecant i és perillós caminar pel carrer i no es pot anar amb un cotxet 
de nen). Si us plau, agrairíem resposta concreta (AVV Can Cortès) 

Resposta: Actualment no hi ha prevista cap actuació concreta. Es proposa fer una visita amb 
algun representant del Consell de Barri per fer una visita de tot el barri de Les Planes per marcar 
prioritats de manteniment per fer-ho amb la propera adjudicació de manteniment de via pública. Es 
preveu fer aquesta visita un cop es disposi de la luxometria de tot el barri, en unes 3 setmanes. 
 
7.- Proposem un Grup de Treball concret fins que totes aquestes mancances estiguin resoltes (AVV Can 
Cortès) 

Resposta: Els grups de treball es realitzen de manera periòdica entre consell i consell de barri. 
 
8.- Avaluació del carrer Verònica per avaluar l’estat en que es troba. (Grup dones Creu d’en Blau) 

Resposta: Es traslladarà la consulta al departament d’Urbanisme 
 

9.- Poca intensitat a l’enllumenat públic (Grup dones Creu d’en Blau) 
Resposta: Es realitzarà una luxometria de tot el barri de Les Planes per analitzar la intensitat i la 

homogeneïtat de l’enllumenat públic. Un cop fet s’analitzaran aquells punts on calgui realitzar alguna 
actuació. Es preveu que es tinguin resultats en un termini de 3 setmanes. 
 
10. –Camí de Can Fló amb paviment poc segur pel recorregut del bus escolar, tot i ser una via principal 
d’accés al Barri. Projecte per asfaltar-ho? (AFA Escola La Floresta) 
 Resposta: No està previst asfaltar-ho. La solució més econòmica seria aplicar una capa de 
rodadura d’asfalt però tot i així seria molt costós per la longitud del carrer. 
 
11.- Sorra dels parcs infantils. L’actual no acaba d’agradar, s’enfonsa molt per infants i joguines, i amb 
aigua empitjora molt i triga en eixugar-se. També està plena de pedres grans (AFA Escola La Floresta) 

Resposta: La sorra que es va subministrar al parc de la plaça del Coll de la Creu d’en Blau es la 
tipologia de sorra que està homologada segons la normativa d’àrees de joc infantil. En un termini 
aproximat de 3 setmanes està prevista l’adjudicació per la nova licitació de manteniment del 
departament de Parcs i Jardins. Es preveu que segons els actuals criteris de licitació es millori el 
manteniment d’aquest departament. 
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12.- (Actualització) Accés al carrer de Sant Ignasi de Loiola des de carrer Maria Antònia (AFA Escola La 
Floresta) 

Resposta: Es realitzarà la consulta al departament d’Urbanisme perquè l’accés per vianants que 
uneix els dos carrers estan ocupats pels terrenys privats. Es va obrir expedient disciplinari perquè 
netegessin la part corresponent. 
 
13.- (Actualització) Licitació voreres pendents del carrer de Sant Ignasi de Loiola (AFA Escola La Floresta) 

Resposta: Es proposa fer una visita amb algun representant del Consell de Barri per fer una 
visita de tot el barri de Les Planes per marcar prioritats de manteniment per fer-ho amb la propera 
adjudicació de manteniment de via pública. Es preveu fer aquesta visita un cop es disposi de la 
luxometria de tot el barri, en unes 3 setmanes. 
 
14.- (Actualització) Esllavissades de terres als carrers (exemple carrer Calvari, carrer de Maria Antònia) 
(AFA La Floresta) 

Resposta: Es notificarà al departament de neteja viària que es realitzi de manera periòdica 
perquè els despreniments son causats per les pluges, pels senglars o per la pròpia erosió del terreny. 
 
15.- (Actualització) Zones enjardinades (carrer Calvari, carrer de la Font) (AFA La Floresta) 

Resposta: En un termini aproximat de 3 setmanes està prevista l’adjudicació per la nova licitació 
de manteniment del departament de Parcs i Jardins, on estan incloses les noves zones enjardinades. Es 
preveu que segons els actuals criteris de licitació es millori el manteniment d’aquest departament. 
 
16.- (Actualització) Forats i ferro clavat al terra de la Plaça Colom (zona pícnic) (AFA La Floresta) 

Resposta: Va quedar resolt durant la segon quinzena de febrer. 
 
17.- (Actualització) Pintades als punts d’accés al Barri (pont tren i camp futbol) (AFA Escola La Floresta) 

Resposta: Per part de l’Ajuntament únicament es realitzen neteges de pintades als equipaments 
municipals o si son pintades ofensives. Es revisarà el camp de futbol o altres zones si fos necessari durant 
la visita que es vol realitzar amb un termini aproximat de 3 setmanes, un cop es disposi de la luxometria. 
 
ALTRES TEMES PLANTEJATS AL GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA 
 

- La Sra. Mercedes González (AFA La Floresta) sol·licita memòria d’inversió realitzades a Les 
Planes durant els últims anys. La Sra. Esther González (AVV Can Cortès) sol·licita que aquesta 
memòria estigui desglossada per zones, en especial sol·liciten saber les inversions exactes a la 
zona de Can Cortès perquè consideren que no es realitza inversió suficient respecte els elevats 
impostos que paguen. 

o Es facilitarà un llistat de les inversions realitzades durant aquest últim mandat a tot el 
barri de Les Planes però no es desglossarà per zones o carrers. 

- La Sra. Mercedes González (AFA La Floresta) exposa que te la impressió de que s’està erosionant 
el carrer Calvari per sota de la calçada. 

- El Sr. Ignasi López (AVV I PP Les Planes) exposa que hi ha un forat al carrer Nuestra Sra, de la 
Estrada, molt a prop del carrer Carena. 
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PUNTS MOBILITAT: 
 
El Sr. Albert Muratet inicia la sessió explicant que ja s’ha iniciat el nou servei de Transport a Demanda i 
s’ha millorat la freqüència de pas de la línia L5 (30 minuts) i la línia L3 (45 minuts). 
 
La Sra. Emilia Cruz (Comissió de Festes) exposa que caldria afegir una senyal a les noves parades 
indicant que no es pot aparcar durant l’horari del servei de dilluns a divendres. 

Resposta: S’ha fet tota la senyalització horitzontal amb pintura i ara farem la vertical però si 
realment cal, posarem la limitació de dilluns a divendres. 
 
El Sr. Pere Aguilar explica que s’estan preparant els vinils amb els nous horaris rectificats i actualitzats. A 
la pàgina web de l’Ajuntament es poden consultar: 

Línia L3 (https://www.santcugat.cat/web/l3-les-planes-la-floresta-fgc-sant-cugat) 
Línia L5 (https://www.santcugat.cat/web/l5-les-planes-bus-barri) 
Transport a Demanda (https://www.santcugat.cat/web/tad-cancortes-canborrull) 

 
1.- Informació sobre l’estudi de mobilitat als carrers (Comissió de festes) 

Resposta: L’estudi de mobilitat està pendent de realitzar per la complexitat que comporta. 
 
2.- Concretar dates del bus a la demanda (Comissió de festes) 
 Resposta: L’inici del nou servei del transport a demanda ha iniciat el dilluns dia 4 de març. 
 
3.- Espai Pere Grau. Senyalització del carrer? Sortim d’un espai de joc i justament abans de la sortida hi 
ha una corba sense visibilitat (Comissió de festes) 
 Resposta: S’estudiarà senyalitzar-ho amb pintura. 
 
4.- Pintar la línia de separació a la carretera de Vallvidrera a Sant Cugat. On s’estan fent les obres, estan 
esborrades i es confonen les blanques  amb les grogues i els cotxes no saben a quina fer cas (Espai 
familiar) 
 Resposta: S’ha informat al departament d’Urbanisme perquè ho comuniquin als responsables 
de la gestió de les obres. 
 
5.- Bus sota demanda – En general perquè no s’està tenint en compte la demanda/necessitat dels veïns, 
en què us heu basat per fer la proposta de mobilitat sinó heu preguntat als veïns (AVV Can Cortès) 
6.- Per què hi ha tant retard, no estan llestes les parades, no es posen parades a Avinguda Antoni Griera, 
no funciona els caps de setmana, no arriba el bus a l’estació de Vallvidrera. Agrairíem resposta concisa i 
concreta (AVV Can Cortès) 
 Resposta: Aquest punt ja ha quedat respost atès que el servei ja funciona des del dia 4 de març. 
Tal i com ja es va informar a tots els veïns en la reunió prèvia de presentació del nou servei de transport a 
demanda, on es va respondre a totes les preguntes formulades pels veïns, i seguint el mateix criteri de la 
presentació així es va implantar aquest nou servei. El criteri d’aquest servei estrictament tècnic és el que 
a definit els punts de parada i el seu itinerari. L’inici del nou servei del transport a demanda tal i com ja 
es va informar s’ha iniciat amb totes les parades degudament senyalitzades. El servei es una prova pilot 
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que caldrà anar fent un seguiment de la proposta actual per tal d’anar adaptant-la a la realitat de 
demanda. 
Pel que fa a l’Avinguda Antoni. Griera, es van realitzar estudis de recorreguts per altres carrers com 
Avinguda Antoni Griera però es va descartar per tal d’optimitzar el servei, podent garantir un temps 
d’espera màxim de 20 minuts. 
 
7.- Seguim sense horaris a les parades de bus (Grup dones Creu d’en Blau) 
 Resposta: S’estan preparant els vinils amb els nous horaris rectificats i actualitzats. A la pàgina 
web de l’Ajuntament es poden consultar: 

Línia L3 (https://www.santcugat.cat/web/l3-les-planes-la-floresta-fgc-sant-cugat) 
Línia L5 (https://www.santcugat.cat/web/l5-les-planes-bus-barri) 
Transport a Demanda (https://www.santcugat.cat/web/tad-cancortes-canborrull) 

 
8.- Música alta al bus del barri. Cotxe antic i avariada la porta posterior. No espera a la gent quan arriba 
el tren (Grup dones Creu d’en Blau) 
 Resposta: Es parlarà amb els xofers per millorar el servei. En referència a l’autobús antic, van 
haver-hi actes vandàlics a molta de la flota d’autobusos on van trencar molts vidres. Per aquest motiu es 
va realitzar el servei amb una autobús més antic. (Actualment ara ja fa dies que funciona el bus amb 
normalitat) 
 
9.- Podria ser, tenir lloguer de patinets elèctrics com a Sant Cugat? (Grup dones Creu d’en Blau) 
 Resposta: S’explica que l’Ajuntament de Sant Cugat no disposa de patinets elèctrics. S’està 
realitzant una prova pilot a la zona de Can Sant Joan on 3 empreses privades gestionen el servei de 
lloguer. La prova pilot te una durada prevista de 3 mesos i passat aquest temps s’analitzarà el 
funcionament del servei. 
    

10.- (Actualització) Usuaris bus escolar i mida del vehicle (AFA Escola La Floresta) 
 Resposta: Actualment s’està realitzant el servei amb autocar de dimensions més reduïdes a 
causa de les obres d’Endesa al Camí de Can Fló. El Sr. Albert Muratet recorda que el conveni amb el 
Consell Comarcal finalitza en aquest curs 2018-19. La Sra. Mercedes González (AFA La Floresta) recorda 
que el Consell de Barri va signar un acord per treballar per fer possible que es segueixin donant les 
mateixes condicions de servei al proper govern. 
 
11.- (Actualització) Protocol servei bus escolar en cas de fallida del servei (AFA Escola La Floresta) 
 Resposta: El servei de bus escolar depèn directament del Consell Comarcal i tenen el seu 
protocol d’actuació. En cas de fallida del servei, el Consell Comarcal ho notifica a l’Ajuntament de Sant 
Cugat i es l’Ajuntament qui dona l’avís a l’escola perquè ells puguin avisar a pares, mares i tutors. 
 
12.- (Actualització) Estudi senyals prohibició de pes i canvi a prohibició mides (alçada, llargada) (AFA 
Escola La Floresta) 
 Resposta: S’estudiarà la possibilitat de modificar o afegir senyals de limitació d’accés a vehicles 
d’una certa longitud. 
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13.- (Actualització) Marquesines, bancs i papereres (AFA Escola La Floresta) 
Informació de les marquesines (Comissió de festes) 
 Resposta: S’estan recuperant les marquesines que estaven a la zona centre. S’analitzarà la seva 
recuperació i adaptació en funció de l’espai disponible. Els assistents sol·liciten que si per dimensions no 
es possible instal·lar marquesines, com a mínim que s’instal·lin bancs i papereres. 
 
14.- (Actualització) Estudi possible desplaçament cap endavant parada bus Nuestra Sra. de l’Estrada a 
l’alçada del carrer Calvari (AFA Escola La Floresta) 
 Resposta: S’ha analitzat la sol·licitud i la única ubicació viable per reubicar la parada seria a la 
zona d’aparcament on actualment es fa el canvi de sentit però això implicaria que no es podria aparcar 
en aquell espai i implicaria que els usuaris (gran percentatge es gent gran) haurien de caminar un tram 
fins la nova ubicació. Es planteja de moment no realitzar cap modificació de la ubicació. 
 
15.- Mirall trencat al carrer Calvari (AFA Escola La Floresta) 
 Resposta: Es revisarà per reparar-ho. La ubicació del mirall està a l’alçada del núm. 12 del carrer 
Calvari. 
 
ALTRES TEMES PLANTEJATS AL GRUP DE TREBALL DE MOBILITAT 
 

- La Sra. Esther González (AVV Can Cortès) proposa que es pintin passos de vianants a les noves 
parades del nou servei de Transport a Demanda. 

 
 

Sent les Sent les Sent les Sent les 20:30 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió. 

 

 


