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ACTAACTAACTAACTA: GRUP DE TREBALL QUALITAT URBANA I MOBILITAT: GRUP DE TREBALL QUALITAT URBANA I MOBILITAT: GRUP DE TREBALL QUALITAT URBANA I MOBILITAT: GRUP DE TREBALL QUALITAT URBANA I MOBILITAT    AAAA    LES PLANESLES PLANESLES PLANESLES PLANES    
 
Data:Data:Data:Data: 6 de novembre de 2019 
Hora:Hora:Hora:Hora: 18:00 
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:        
(Ass. La Rabassa del Pi de Les Planes) Sr. Eloy Merino Requena 
(Ass. La Rabassa del Pi de Les Planes) Sra. Gemma Ametllé Rodrigo 
(Casal del Pi Can Borrull) Sra. Rosa Golovart Romeu 
(Ass. Veïns Can Borrull) Sra. Puri Moreno Gómez 
(Espai Familiar de Les Planes) Sra. Ramona García Leandro 
(Grup de Dones de la Creu d’en Blau) Sra. Carmen Castejón Zarza 
(Ass. Veïns Can Cortès) Sra. Esther González Gutierrez 
(Ass. de propietaris i veïns de Les Planes) Sra. Díana Otero Greiner 
(PSC) Sr. Pablo Pulido Bermúdez 
(AMPA de l’Escola La Floresta) Sra. Mercedes González Redondo 
(Comissió de Festes) Emilia Lopez Cruz 
Agustina Alonso Represa  
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:    
(Regidor de Participació Ciutadana i Joventut) Sr. Marco Simarro 
(Regidora de Medi Ambient) Sra. Alba Gordó 
 (Sots-directora Participació i Acció als barris) Sra. Marina Casals 
(Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat) Sr. Víctor Martínez 
(Tècnic d’Acció als Barris) Sr. Isaac Villa 
    
Desenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessió    
 
TEMES TRACTATS DE QUALITAT URBANA I MOBILITAT: 
1.1.1.1.----    Il·luminació dels carrers (Grup de Dones de Creu d’en Blau)Il·luminació dels carrers (Grup de Dones de Creu d’en Blau)Il·luminació dels carrers (Grup de Dones de Creu d’en Blau)Il·luminació dels carrers (Grup de Dones de Creu d’en Blau)    
S’està acabant la valoració econòmica per afegir punts de llum i es proposarà per incorporar al 
pressupost del 2020. 
 
2.2.2.2.----    Il·luminació i poda en les parades del bus (Grup de DonesIl·luminació i poda en les parades del bus (Grup de DonesIl·luminació i poda en les parades del bus (Grup de DonesIl·luminació i poda en les parades del bus (Grup de Dones    de Creu d’en Blau)de Creu d’en Blau)de Creu d’en Blau)de Creu d’en Blau)    
Es realitzarà una poda de serveis per facilitar la il·luminació i estada a la parada de bus de la plaça 
Creu d’en Blau, prevista per finals de la setmana en curs o principis de la setmana de l’11 de 
novembre. 
 
3.3.3.3.----    Escapament d’aigua de Escapament d’aigua de Escapament d’aigua de Escapament d’aigua de les boques d’incendis en el camí de Can Cortès (Grup de les boques d’incendis en el camí de Can Cortès (Grup de les boques d’incendis en el camí de Can Cortès (Grup de les boques d’incendis en el camí de Can Cortès (Grup de Dones de Dones de Dones de Dones de 
Creu d’en Blau)Creu d’en Blau)Creu d’en Blau)Creu d’en Blau)    
A l’avinguda Antoni Griera tenim constància de l’ús d’aigua dels hidrants per a la neteja viària. A 
vegades no queden prou tancades i Sorea ha rebut moltes incidències i han d’anar per tancar-les. 
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S’estan estudiant sistemes que permetin tenir controlades les pèrdues en cas de que no es deixin 
correctament tancades per part de l’empresa concessionària. 
La representant de l’associació de veïns de Can Cortès exposa que a la zona de Can Cortès hi ha 
moltes fuites a causa de l’excés de pressió del subministrament. Es comprova i s’adjunta document 
annex de l’històric d’avaries durant l’any 2019. 
 
4.4.4.4.----    Manteniment del carrer Verónica (Grup de Dones de Creu d’en Blau)Manteniment del carrer Verónica (Grup de Dones de Creu d’en Blau)Manteniment del carrer Verónica (Grup de Dones de Creu d’en Blau)Manteniment del carrer Verónica (Grup de Dones de Creu d’en Blau)    
La valoració econòmica està realitzada i es proposarà per a incorporar-se al pressupost del 2020. Es 
sol·licita que provisionalment s’instal·li una senyal de prohibit el pas excepte veïns. 
 
5.5.5.5.----    Poda, il·luminació i visualització dels topes a la zona del parking en el camí dePoda, il·luminació i visualització dels topes a la zona del parking en el camí dePoda, il·luminació i visualització dels topes a la zona del parking en el camí dePoda, il·luminació i visualització dels topes a la zona del parking en el camí de    Can FlóCan FlóCan FlóCan Fló    (Grup (Grup (Grup (Grup 
de Dones de Creu d’en Blau)de Dones de Creu d’en Blau)de Dones de Creu d’en Blau)de Dones de Creu d’en Blau)    
Es realitzarà poda de serveis per facilitar la il·luminació de la zona de l’aparcament amb topes i es 
realitzarà el desbrossament de vegetació que pugui afectar els topes i la tanca delimitadora. També 
es pintaran les pilones perquè es vegin bé. 
 
6.6.6.6.----    Pintar al camí de Can Cortès una vorera per a ús peatonal (Grup de Dones de Creu d’en Blau)Pintar al camí de Can Cortès una vorera per a ús peatonal (Grup de Dones de Creu d’en Blau)Pintar al camí de Can Cortès una vorera per a ús peatonal (Grup de Dones de Creu d’en Blau)Pintar al camí de Can Cortès una vorera per a ús peatonal (Grup de Dones de Creu d’en Blau)    
S’està estudiant tècnicament la viabilitat de la proposta. 
 
7.7.7.7.----    Autobús inaccessible per a persones grans, carriAutobús inaccessible per a persones grans, carriAutobús inaccessible per a persones grans, carriAutobús inaccessible per a persones grans, carritotototos, etcs, etcs, etcs, etc....    (Gru(Gru(Gru(Grup de Dones de Creu d’en Blau)p de Dones de Creu d’en Blau)p de Dones de Creu d’en Blau)p de Dones de Creu d’en Blau)    
Es realitzarà grup de treball específic de transport a demanda on es podrà tractar la incidència. 
 
8.8.8.8.----    Protocol de seguretat en el transport públic (Grup de Dones de Creu d’en Blau)Protocol de seguretat en el transport públic (Grup de Dones de Creu d’en Blau)Protocol de seguretat en el transport públic (Grup de Dones de Creu d’en Blau)Protocol de seguretat en el transport públic (Grup de Dones de Creu d’en Blau)    
Es parlarà amb l’empresa concessionària del servei i es traslladarà a l’àmbit de Seguretat Ciutadana 
per tractar-ho al Grup de Treball de Seguretat. 
 
9.9.9.9.----    Resposta als temes pendents dels anteriors grups de treball (AFA La Floresta)Resposta als temes pendents dels anteriors grups de treball (AFA La Floresta)Resposta als temes pendents dels anteriors grups de treball (AFA La Floresta)Resposta als temes pendents dels anteriors grups de treball (AFA La Floresta)    
 - Neteja de carrers (pedres per lliscament de terres per pluges): Es van afegir diverses ubicacions per 
realitzar la neteja posterior a dies de pluja intensa. 
 - Instal·lació de bancs al Casal de Les Planes: Els ulls de la ciutat van donar per tancada la petició 
senes que s’haguessin instal·lat. S’instal·laran en breu. 
 - Mal estat Camí de Can Fló: S’ha realitzat valoració econòmica d’una capa rodadora i es proposarà 
per al pressupost del 2020. 
 - Erosió del carrer Calvari per sota la calçada: S’està treballant des d’obres i projectes (Àmbit 
d’Urbanisme). 
 - Senyal de prohibició accés de camions de gran longitud: Abans de la finalització de l’any s’instal·larà 
la senyalització. 
 
10.10.10.10.----    Bus de Can Cortès (AVV Les Planes)Bus de Can Cortès (AVV Les Planes)Bus de Can Cortès (AVV Les Planes)Bus de Can Cortès (AVV Les Planes)    
Es realitzarà grup de treball específic de transport a demanda on es podrà tractar. 
 
11.11.11.11.----    Mal estat de les voreres (AVV Les Planes)Mal estat de les voreres (AVV Les Planes)Mal estat de les voreres (AVV Les Planes)Mal estat de les voreres (AVV Les Planes)    
S’ha realitzat una valoració econòmica del que s’hauria de reparar i ascendeix a 390.000€ + iva. Es 
proposarà incorporar al pressupost del 2020. 
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12.12.12.12.----    Neteja dels Neteja dels Neteja dels Neteja dels carrers i calendari diferents zones de les Planes (AVV Les Planes)carrers i calendari diferents zones de les Planes (AVV Les Planes)carrers i calendari diferents zones de les Planes (AVV Les Planes)carrers i calendari diferents zones de les Planes (AVV Les Planes)    
S’afegeix planificació del servei de neteja del mes de novembre. 
 

SERVEIS PLANIFICATS AL NOVEMBRE - LES PLANES 

Data Servei 

04-nov Escombrada manual motoritzada 

05-nov Caixa Oberta 

05-nov Herbes/embornals/varis 

06-nov Herbes/embornals/varis 

07-nov Escombrada manual motoritzada 

07-nov Caixa Oberta 

07-nov Herbes/embornals/varis 

08-nov Herbes/embornals/varis 

11-nov Escombrada manual motoritzada 

11-nov Herbes/embornals/varis 

12-nov Caixa Oberta 

12-nov Herbes/embornals/varis 

13-nov Escombrada mixta 

14-nov Escombrada manual motoritzada 

14-nov Caixa Oberta 

18-nov Escombrada manual motoritzada 

19-nov Caixa Oberta 

21-nov Escombrada manual motoritzada 

21-nov Caixa Oberta 

25-nov Escombrada manual motoritzada 

26-nov Caixa Oberta 

27-nov Escombrada mixta 

28-nov Escombrada manual motoritzada 

28-nov Caixa Oberta 

 
Atès que hi ha problemes amb els arrossegaments de terres, es demana que si hi ha algun punt on 
cada episodi de pluja hi ha acumulació de terres ens el facin saber per incorporar-lo al llistat de punts 
crítics. 
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La representant de l’associació de veïns de Can Cortès exposa que a la zona de Can Cortès no es 
realitza el servei. El servei està monitoritzat i en tot moment es pot saber què és el que s’ha fet i per on 
ha passat. S’acompanya prova del recorregut que fa el servei a la zona de Can Cortès. 
 

 
 
13.13.13.13.----    En general necessitaríem saber propostes per les millores previstes per les Planes els En general necessitaríem saber propostes per les millores previstes per les Planes els En general necessitaríem saber propostes per les millores previstes per les Planes els En general necessitaríem saber propostes per les millores previstes per les Planes els 
pròxims anys (AVV Les pròxims anys (AVV Les pròxims anys (AVV Les pròxims anys (AVV Les Planes)Planes)Planes)Planes)    
Punt a tractar al Consell de Barri perquè resta pendent de l’aprovació del pressupost del 2020 i del pla 
d’actuació municipal del govern pel mandat. 
 
14.14.14.14.----    Hi ha una corba que es gela sempre amb risc de patinada, si us plau indiqueuHi ha una corba que es gela sempre amb risc de patinada, si us plau indiqueuHi ha una corba que es gela sempre amb risc de patinada, si us plau indiqueuHi ha una corba que es gela sempre amb risc de patinada, si us plau indiqueu----ho amb un ho amb un ho amb un ho amb un 
senyalsenyalsenyalsenyal    (AVV Can Cortès)(AVV Can Cortès)(AVV Can Cortès)(AVV Can Cortès)    
Es senyalitzarà. 
 
15.15.15.15.----    Senyals de barri vigilat, manquen als carrers (AVV Can Cortès)Senyals de barri vigilat, manquen als carrers (AVV Can Cortès)Senyals de barri vigilat, manquen als carrers (AVV Can Cortès)Senyals de barri vigilat, manquen als carrers (AVV Can Cortès)    
Es senyalitzarà. 
 
 
ALTRES TEMES FORA DE L’ORDRE DEL DIA: 
- El sorral de la zona de jocs infantils de la plaça Creu d’en Blau te moltes pedres i caldria mirar de 

canviar-ho. 
- Es sol·licita que s’obri expedient disciplinari al propietari del terreny del carrer Calvari pel 

despreniment de terres habitual i sobretot els dies de pluja. (correspon a l’àmbit d’Urbanisme). 
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- La font del Casal de Can Borrull no funciona i al casal del Pi tampoc tenen aigua. 
- Al carrer Doctor Modrego hi ha un contenidor d’obra mal col·locat. 
- Notificar a FGC per demanar que canalitzin les aigües pluvials que cauen just a sota del pont. 
 
 
 
 
Sent les 19:35 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió. 
 


