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ACTA: GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA DE LES PLANESACTA: GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA DE LES PLANESACTA: GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA DE LES PLANESACTA: GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA DE LES PLANES    
 

Data: 12 de juliol de 2021 
Hora: 19h 
Lloc: Sessió per videoconferència per Zoom 
 

Hi assisteixen: Hi assisteixen: Hi assisteixen: Hi assisteixen:     
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:    
Sra. Marisa Alvarez Peña, Cap del Servei de Neteja Viària, Planificació, Prevenció i Gestió de Residus 
Sr. Jordi Torrijos, Cap del Servei de Parcs i Jardins (Paisatge i Verd Urbà) 
Sr. Gerard Riba, Cap del Servei de Manteniment 
Sr. Isaac Villa López, tècnic d’Acció als Barris 
    

En representació dels grups En representació dels grups En representació dels grups En representació dels grups municipals:municipals:municipals:municipals:    
Sra. Núria Fernandez, JuntsxStCugat 
    

En representació de les entitats:En representació de les entitats:En representació de les entitats:En representació de les entitats:    
Sra. Emi Cruz, Comissió de festes 
Sra. Eva Puigjaner, Sots presidenta Consell de Barri 
Sr. Quim Prats, Associació Soci Cultural Nostre Club 
Sra. Jessica Piera, Associació La Rabassa del Pi de Les Planes 
Sra. Mercedes González, AFA Escola La Floresta 
Sra. Moni Garcia, Espai Familiar de Les Planes 
Sra. Begoña Parareda, Agrupació cultural i musical de Les Planes 
Sr. Marcia Villaraso, Associació de propietaris i veïns de Les Planes 
    

Persones no vocals del consellPersones no vocals del consellPersones no vocals del consellPersones no vocals del consell    
Sra. Elvira Granado, veïna 
Sr. Juanma Cayuelas, veí 
 

Ordre del dia previst:Ordre del dia previst:Ordre del dia previst:Ordre del dia previst:    
+ NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ DE RESIDUS: 

1. Canvi del dia de recollida de voluminosos. Hi ha molta gent que únicament va a les Planes a 
l’estiu o els caps de setmana i aprofiten per netejar i treure trastos el mateix diumenge, perquè 
els dimecres o entre setmana no poden estar allà. 
2. Neteja de les escales del carrer Verònica, les que son metàl·liques estan intransitables. 
3. Programa de neteja de carrers (no amb barredora, sinó manual). 

+ MANTENIMENT DE CIUTAT 
4. Manteniment general del barri on hi ha punts concrets que no es realitza (marquesines, 
bancs, vorals, etc.) 
5. Arranjament vorera del carrer Sant Ignasi de Loiola. 

+ PARCS I JARDINS 
6. Poda (calendari de manteniment) carrer Font de la mata. 
7. Manteniment zones enjardinades. 
8. Reg dels gabions de la coberta de l’Espai Pere Grau.  
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Desenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessió    
El tècnic de Participació i Acció als Barris, Isaac Villa obre la sessió on se seguiran els punts de l’ordre 
del dia previst. 
 
 
+ NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ DE RESIDUS:+ NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ DE RESIDUS:+ NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ DE RESIDUS:+ NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ DE RESIDUS:    
    
Té la paraula la Sra. Marisa Álvarez 
    
1. Canvi del dia de recollida de voluminosos. Hi ha molta gent que únicament va a les Planes a 1. Canvi del dia de recollida de voluminosos. Hi ha molta gent que únicament va a les Planes a 1. Canvi del dia de recollida de voluminosos. Hi ha molta gent que únicament va a les Planes a 1. Canvi del dia de recollida de voluminosos. Hi ha molta gent que únicament va a les Planes a 
l’estiu o els caps de setmana i aprofitenl’estiu o els caps de setmana i aprofitenl’estiu o els caps de setmana i aprofitenl’estiu o els caps de setmana i aprofiten    per netejar i treure trastos el mateix diumenge, perquè per netejar i treure trastos el mateix diumenge, perquè per netejar i treure trastos el mateix diumenge, perquè per netejar i treure trastos el mateix diumenge, perquè 
els dimecres o entre setmana no poden estar allà.els dimecres o entre setmana no poden estar allà.els dimecres o entre setmana no poden estar allà.els dimecres o entre setmana no poden estar allà.    
El servei de recollida de voluminosos es continuarà realitzant els dimecres però s’informa, qui necessiti 
el servei els diumenges, hi ha la deixalleria oberta sense cost. 

Punt Verd del Centre: 
Avinguda de les Roquetes-s/n, (al costat rotonda de l'Av. Cerdanyola) - 08173 Sant Cugat del 
Vallès 
Horari: Dimarts a dissabte: de 10 a 13 h i de 16 a 20 h 

Diumenge: de 10 a 14 h 
Dilluns: tancat 

També hi ha un servei de recollida a domicili per a gent gran o mobilitat reduïda, s’ha de trucar al telèfon 
gratuït d’Infonet, 900.103.146. 
 
La Sra. Puigjaner consulta sobre el servei de recollida porta a porta. 
La Sra. Álvarez explica que s’està estudiant la millora de la recollida amb un nou concurs i es farà una 
sessió per fer recollida d’opinions i necessitats abans d’iniciar un nou servei. 
 
 
2. Neteja de les escales del carrer Verònica, les que son metàl·liques estan intransitables.2. Neteja de les escales del carrer Verònica, les que son metàl·liques estan intransitables.2. Neteja de les escales del carrer Verònica, les que son metàl·liques estan intransitables.2. Neteja de les escales del carrer Verònica, les que son metàl·liques estan intransitables.    
Avui s’ha fet una part i la setmana que ve es farà l’altra. S’ha vist l’error: és el passatge Verònica, no el 
carrer. I es farà bé. 
 
 
3. Programa de neteja de carrers (no amb barredora, sinó manual).3. Programa de neteja de carrers (no amb barredora, sinó manual).3. Programa de neteja de carrers (no amb barredora, sinó manual).3. Programa de neteja de carrers (no amb barredora, sinó manual).    
Es mostra un document amb diversos equips de treball i recorreguts realitzats amb la geolocalització 
gps del que s’ha fet durant els mesos de maig i juny i s’explica que la planificació inicial dels serveis pot 
variar respecte la realitat. S’enviarà als veïns la informació. Pot enviar un plànol amb tots els dies i tot 
el que s’ha fet. 
S’explica que no es recullen els voluminosos si no és el dia que toca per no barrejar residus. Comenta 
que les etiquetes s’arrenquen i s’ha demanat la col·laboració policial. 
Torn de paraules: 
 - Sra. Puigjaner: agraeix la informació. Parla del passeig del Torrent limítrof amb carrer Barcelona, i no 
veu el servei de neteja. 
 - Sra. Álvarez agraeix que es digui això perquè es podrà comprovar. 
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 - Sra. Puigjaner, proposa posar cartells explicatius dels dies de recollida de voluminosos, sancions, etc. 
 - Sra. Álvarez diu que llavors la gent els usa per deixar abocaments i no funciona. 
 - Sra. Cruz demana que se li passi la planificació del mes de juny i juliol. 
 - Sra. Álvarez diu que ho farà però que varia i si passa això que els preguntin, que hi hagi comunicació. 
 - Sra. Agustina, està gratament sorpresa per la informació plasmada. Referent a la poda i desbrossades, 
cal prendre mides sobre alguns veïns a causa de les plantes perquè dificulten el pas. Mai es veuen nets 
els contenidors. 
 - Sra. Álvarez diu que durant una setmana es farà un seguiment de les recollides. Si algú deixa alguna 
cosa fora fa crida a deixar-ho fora i els altres fan el mateix. I es veurà què es pot fer. 
 -Sr. Torrijos informa que és un any difícil de les herbes perquè l’any passat no es va fer neteja per la 
COVID-19. 
 - Sra. Jessica comenta que visualment el barri no es veu la freqüència. No veu en el mapa Can Borrull. 
 - Sra. Álvarez enviarà el planell i veurà que sí. Hi ha un problema d’espai amb els contenidors. Ja tenen 
la solució. Canviaran la mida dels contenidors perquè el camió els pugui agafar. Es farà amb el fabricant. 
En unes setmanes estarà. 
 - Sra. Jessica, planteja el problema amb uns altres contenidors que no estan a lloc, a l’altra punta del 
sector. 
- Sra. Álvarez: demà ho miraran 
- Sra. Granado comenta que en el carrer Miralluny els camions estan més d’una hora aturats fent soroll. 
- Sra. Álvarez diu que ho revisaran. Si el temps és excessiu es revisarà tot i que ara està controlat. 
- Sra. Granado, la màquina que escombra aixeca polseguera. I va sense aigua. 
- Sra. Álvarez, diu que han d’anar amb aigua però no és automàtic. En el nou concurs aquestes 
incidències quedaran registrades i es podran verificar automàticament. Ella parlarà amb l’empresa que 
han d’anar amb aigua. 
- Sr. Prats diu que els contenidors estan més plens que mesos abans. Quan el personal veu voluminosos 
no avisen. 
- Sra. Álvarez diu que sí que ho han de fer amb un botó. Però no es pot enviar un camió al moment. 
- Sr. Prats, si hi ha un contenidor una mica desplaçat, no es pot posar en el seu lloc? 
- Sra. Álvarez per prevenció de riscos no s’ha de fer manualment, a més només hi ha una persona al 
camió. Després hi ha la brigada que ho pot fer amb un vehicle especial. 
- Sra. Cruz: els contenidors de la Creu d’en Blau s’omplen els caps de setmana, els de papers. A veure si 
es poden posar en el lloc on s’omplen a Can Cases. Es podrien posar en algun altre lloc perquè ocupen 
aparcament. 
- Sra. Álvarez diu que ho mirarà. 
- Sra. González, comenta el carrer Font de la Mata, la vorera s’omple d’herbes, demana que es faci una 
programació d’herbicides a la primavera perquè per l’alçada poden ocasionar incidents. 
- Sra. Álvarez parlarà amb Can Cases ja que tenen un servei porta a porta de recollida de cartró. 
- Sra. González, repassada de les zones de veïns que no cuiden les herbes. 
- Sra. Álvarez, això ho han de fer des de disciplina urbanística. 
- Sr. Riba, aquest punt s’ha de dur a un altre grup de treball, al d’urbanisme. 
El Sr. Villa recorda que va demanar que les preguntes s’enviessin per correu per respondre per correu i 
buidar la reunió per agilitzar-la. 
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+ MANTENIMENT DE CIUTAT+ MANTENIMENT DE CIUTAT+ MANTENIMENT DE CIUTAT+ MANTENIMENT DE CIUTAT    
 
Té la paraula el Sr. Gerard Riba. 
 
4444. . . . Manteniment general del barri on hi ha punts concrets que no es realitza (marquesines, bancs, Manteniment general del barri on hi ha punts concrets que no es realitza (marquesines, bancs, Manteniment general del barri on hi ha punts concrets que no es realitza (marquesines, bancs, Manteniment general del barri on hi ha punts concrets que no es realitza (marquesines, bancs, 
vorals, etc.vorals, etc.vorals, etc.vorals, etc.    
El Sr. Riba comenta que no pot parlar de tots els temes ja que no li corresponen, com per exemple les 
marquesines o els bancs. Proposa que els assistents especifiquin temes més concrets a tractar. 
- Sr. Prats comenta sobre la recollida de les aigües del pont de ferrocarrils al carrer Font de la Mata. 
- Sr. Villa diu que va enviar un correu i va donar resposta. 
- Sra. Mercedes diu que fins el 2022. 
- Sr. Riba, comenta que està previst al contracte de clavegueram però que aquest està aturat i s’ha de 
tornar a iniciar. Previsions de l’Ajuntament: entre febrer i març del 2022 es tindrà el contracte. Sí hi ha 
voluntat però les grans empreses tenen uns grans advocats i posen pals a la roda quan no els surt bé.  
-Sr. Prats, hi ha finançament? 
-Sr. Riba, és un contracte ordinari i serà en els pressupostos. Els diners es tenen. No es té adjudicat a 
qui. 
-Sr. Prats vol el compromís de saber que quan toqui els diners hi són. 
-Sr. Riba, hi ha finançament, es té, en el moment que s’adjudiqui serà responsabilitat dels tècnics, ja 
està iniciat el procediment de contractació. 
-Sra. Puigjaner, el pal de fusta de la llum està podrit, ella va avisar i en 24h estava posat un de formigó 
però el que estava a punt de caure hi és. Ha fet la reclamació a Endesa. Demana que des de l’Ajuntament 
es faci la reclamació per accelerar. Hi ha tres pals: un de formigó nou i els dos de fusta que continuen.  
-Sr. Riba, hi ha dues empreses, Endesa i Citelum i cal que es coordinin per compartir despeses i trasllat 
i cada pal tingui el seu ús. 
 
 
5555....    Arranjament vorera del carrer Sant Ignasi de LoiolaArranjament vorera del carrer Sant Ignasi de LoiolaArranjament vorera del carrer Sant Ignasi de LoiolaArranjament vorera del carrer Sant Ignasi de Loiola    
-Sr. Riba, mira quin és amb el mapa. 
-Sra. Gonzàlez, diu que té vorera però no paviment. 
-Sr. Riba, s’hauria de reformigonar, no ha estat urbanitzat, no és manteniment. Es buscarà la manera 
de com fer-ho, ho ha de mirar amb els tècnics. Segurament no serà panot i serà al tram d’habitatges. 
- Sr. Cayuelas pregunta si els guals es respectaran. 
- Sr. Riba, diu que els que estan es respectaran, els que no es van demanar, no. 
- Sr. Cayuelas diu que el va demanar el 2012 i li van dir que no calia gual perquè no està urbanitzat. 
- Sr. Riba, exposa que possiblement la zona no es considera urbanitzada i per aquest motiu el Servei de 
Mobilitat diu que no es pot fer gual, però pot parlar amb ells i fer una reunió amb els veïns amb peticions 
de guals. Per aquest motiu no es tractaria com un tema de manteniment, sinó de reurbanització. 
Tanmateix es mirarà de formigonar els trams de les cases si és possible. 
-Sr. Cayuelas, diu que d’acord, que tornarà a fer la petició. 
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+ + + + PARCS I JARDINSPARCS I JARDINSPARCS I JARDINSPARCS I JARDINS    
    
6666....    Poda (calendari de manteniment) carrer Font de la MataPoda (calendari de manteniment) carrer Font de la MataPoda (calendari de manteniment) carrer Font de la MataPoda (calendari de manteniment) carrer Font de la Mata    
Té la paraula el Sr. Jordi Torrijos i explica que el municipi està dividit en tres sectors que porten tres 
empreses. Les Planes està inclòs amb La Floresta, Mira-sol i Can Mates, i ho porten Ferrovial i Cespa, i hi 
ha 15 persones i 3 persones més de reforç. A Les planes pugen tres dies a la setmana els treballadors 
adjudicats. 
 
 
7777....    Manteniment zones enjardinadesManteniment zones enjardinadesManteniment zones enjardinadesManteniment zones enjardinades    
El tema de la poda al carrer Font de la Mata hi ha vegetació espontània de les voreres i es farà un repàs 
i si hi ha manteniment de les zones enjardinades algun punt concret que es digui i es farà. 
-Sra. Jessica: manteniment de la zona enjardinada de Can Borrull, i vol saber quan constarà com a zona 
enjardinada dels dos parteres.  
- Sr. Torrijos, vol el contacte de la Jessica per quedar i mirar-ho per generar i incorporar-ho dins del 
manteniment 
 
 
8888....    Reg dels gabions de la coberta de l’Espai Pere GrauReg dels gabions de la coberta de l’Espai Pere GrauReg dels gabions de la coberta de l’Espai Pere GrauReg dels gabions de la coberta de l’Espai Pere Grau    
Dos problemes: és complicat pujar-hi i cal plantejar-se si val la pena perquè cal una empresa 
especialitzada i els parteres estan mal situats per l’activitat que s’hi fa i caldria estudiar per fer una 
alternativa, talús que hauria de fer una empresa especialitzada. Conclusió disseny de molta qualitat 
però de manteniment difícil. 
- Sr. Prats, dues preguntes: vol saber si és Ferrovial qui hi ha Les Planes i el tema de possibles incendis 
al territori vol saber si hi ha algun pla d’emergència.  
- Sr. Torrijos, hi ha un pla original que s’ha anat ampliant. 
- Sr. Prats, demana un croquis per saber quines vies a usar en cas d’urgència. 
- Sr. Riba, comenta que depèn d’on estigui l’incendi i ho porten des de Protecció civil i pot ser 
contraproduent com s’informa els veïns. 
- Sr. Villa, ho preguntarà a Protecció civil. 
- Sra. Puigjaner, tema papereres, a l’àmbit de Barcelona estan fixades perquè els senglars no les puguin 
bolcar. Suggeriment, fer-ho al barri perquè estigui més net. 
- Sr. Torrijos, dues coses diferents: fixades o trabucables. Li diuen que trabucables. S’ho anota. 
- Sra. Puigjaner, pavelló Pere Grau, no hi ha línia de vida, si hi ha garantia hauria de ser per garantia. 
Agafa la paraula per fer proposta de solució dels parterres.  
- Sr. Villa, aclareix que no estava prevista al projecte la línia de vida i per tant no hi ha garantia. 
- Sr. Prats, i la teulada? 
- Sr. Villa, això ja es va explicar, es farà al setembre. 
- Sra. Agustina, s’ha dit el que és: gran projecte però enganyós pels problemes després pel 
manteniment. 
- Sr. Cayuelas, d’aquí a uns anys hi haurà problemes perquè l’estructura és de ferro i es rovellarà i caurà. 
- Sr. Villa, comenta que està calculat i té manteniment i no caurà. 
- Sra. Mercedes, qüestions sobre el carrer Calvari per un tram del carrer que dona a la rierada i s’inunda. 
- Sr. Villa, diu que és un tema que es va tractar al Grup de Treball d’Urbanisme del dia  21 de juny. 
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- Sra. Mercedes, carrer Calvari, no hi ha manteniment i cada cop que plou va cap avall, demana com 
s’ha de fer per arreglar-ho. 
- Sra. Álvarez, té una llista d’esllavissades i punts negres i l’equip neteja abans els embornals. 
- Sra. Mercedes, no és el mateix, no hi ha restes, és quan plou no abans. 
- Sr. Riba, diu que ho farà la brigada, però no pot garantir la periodicitat; sí funciona si s’avisa. 
- Sra. Jessica, vol preguntar sobre l’enllumenat cap a l’estació i l’últim tram del pont no hi ha protecció 
per als vianants. Ho va entrar i no ha tingut resposta. 
- Sr. Riba, aquest tram és de la Diputació de Barcelona i aquesta administració considera que si no hi 
ha cases no cal llum. Si s’especifica el tram es compromet a dir per què no hi ha llum. 
- Sr. Villa demana un petit plànol d’ubicació. 
- Sr. Torrijos, vol aclarir que qualsevol projecte ha de compaginar el disseny i la gestió de manteniment. 
 
 
 
El tècnic agraeix l’assistència a la sessió a les 20.45 hores, de la qual s’estén aquesta acta. 
 


