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santcugat.cat 

ACTAACTAACTAACTA: : : : GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA I MOBILITAT A LES PLANESGRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA I MOBILITAT A LES PLANESGRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA I MOBILITAT A LES PLANESGRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA I MOBILITAT A LES PLANES    
 
Data:Data:Data:Data: 7 de juliol de 2020 
Hora:Hora:Hora:Hora: 18:00 
Lloc:Lloc:Lloc:Lloc: Virtual (https://meeting.santcugat.cat/CONSELLDEBARRILESPLANES) 
 
Hi aHi aHi aHi assisteixen:ssisteixen:ssisteixen:ssisteixen:    
    
Persones vocals del consellPersones vocals del consellPersones vocals del consellPersones vocals del consell    
En representació deEn representació deEn representació deEn representació dels grups municipals:ls grups municipals:ls grups municipals:ls grups municipals:    
(C’s) Francisco Javier Monteys 
En representació de les entitats:En representació de les entitats:En representació de les entitats:En representació de les entitats:    
(Agrupació cultural i musical de Les Planes) Sra. Begoña Parareda 
(Sots presidenta Consell de Barri) Sra. Eva Puigjaner 
(Ass. Veïns Can Cortès) Sra. Esther González 
(Comissió de Festes) Sra. Emilia Cruz 
(Secretària Consell de Barri) Sra. Agustina Alonso 
(Associació La Rabassa del Pi de Les Planes) Sra. Jessica Piera 
(Espai Familiar de Les Planes) Sra. Ramona García 
(AFA Escola La Floresta) Sra. Mercedes González 
 (Associació Soci Cultural Nostre Club) Sr. Quim Prats 
    
Persones no vocals del consellPersones no vocals del consellPersones no vocals del consellPersones no vocals del consell    
(Ass. Internacional Can Cortès / Associació de comerciants i empresaris) Sra. Gemma Falcó 
(Veïna de Can Cortès)Sra. Dolça 
(Espai ECO les Planes) Sr. Ignasi López 
(Veí de Can Cortés) Sr. Borja Aitor 
(Ass. de festes de Can Cortés) Sra. Carolina Torras 
 
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:    
(Presidenta Consell de Barri) Sra. Alba Gordó 
(Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat) Sr. Victor Martínez  
(Tècnic de Barris) Sr. Isaac Villa 
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Ordre del dia previst:Ordre del dia previst:Ordre del dia previst:Ordre del dia previst:    
Qualitat UrbanaQualitat UrbanaQualitat UrbanaQualitat Urbana    

1. Manteniment de carrers (AFA la Floresta / APP i VV les Planes) 
2. Il·luminació (Espai familiar / AFA la Floresta / AVV Can Cortès) 
3. Escales “Ringo-Rango” (Agrupació cultural i musical de les Planes) 
4. Inversions fetes al barri al 2018 (AFA la Floresta) 
5. Freqüència i recorregut del servei de neteja (AFA la Floresta) 
6. Arbres amb risc de caiguda (AFA la Floresta) 

MobilitatMobilitatMobilitatMobilitat    
7. Actualitzar informació sobre la T16 i tarifes integrades (Espai familiar) 
8. Transport a demanda (Racó de l’Amistat de les Planes / AVV Can Cortès) 
9. Camins segurs al recorregut Transport a Demanda (Grup de Dones) 
10. Marquesines a les parades de bus (AFA la Floresta) 
11. Autobús pels infants matriculats a l’escola la Floresta (AFA la Floresta) 
12. Pintat i il·luminació del carrer Joaquim Blume amb avinguda Can Cortés (AVV Can Cortés) 
13. Semàfor sector de Can Borrull 

 
    
Desenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessió    
 
QUALITAT URBANAQUALITAT URBANAQUALITAT URBANAQUALITAT URBANA    
 
1.1.1.1.----    Manteniment de carrers (AFA la Floresta / APP i VV les Planes)Manteniment de carrers (AFA la Floresta / APP i VV les Planes)Manteniment de carrers (AFA la Floresta / APP i VV les Planes)Manteniment de carrers (AFA la Floresta / APP i VV les Planes)    
El pressupost municipal encara no s’ha aprovat i per tant, encara no sabem el disponible de partida per 
poder analitzar que es podrà fer i que no es podrà fer. El pressupost municipal s’aprova al proper Ple i 
esperem que al proper Grup de Treball es pugui informar de les actuacions que es podran realitzar. 
 
2.2.2.2.----    Il·luminació (Espai familiar / AFA la Floresta / AVV Can Cortès)Il·luminació (Espai familiar / AFA la Floresta / AVV Can Cortès)Il·luminació (Espai familiar / AFA la Floresta / AVV Can Cortès)Il·luminació (Espai familiar / AFA la Floresta / AVV Can Cortès)    
S’adjunta annex 1 a l’acta l’estudi lumínic de les Planes. A l’estudi es pot veure com hi ha alguns punts 
que la il·luminació no es l’adequada i on caldrà realitzar alguna proposta de millora (afegir algun punt 
d’il·luminació intermedi, augmentar la potencia en algun punt concret, etc.) Un cop aprovat el 
pressupost us podrem informar de quines actuacions es poden afrontar. 
Dolça (veïna de Can Cortès) consulta sobre el carrer Joaquim Blume que li havien dit que estava molt 
baix d’il·luminació. Víctor Martínez respon que a l’estudi lumínic està tot el barri de les Planes. 
El tècnic de Barris, Isaac Villa, exposa que al Consell de Barri es va comentar que a la plaça del Coll de 
la Creu d’en Blau, a la zona infantil, mancava il·luminació. Víctor Martínez respon que les zones de joc 
infantil no estan il·luminades i que també queda reflectit a l’estudi lumínic. Exposa que potser aquesta 
pot ser una de les prioritats d’actuació però un cop estigui aprovat el pressupost disponible. 
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3.3.3.3.----    Escales “RingoEscales “RingoEscales “RingoEscales “Ringo----Rango” (Agrupació cultural i musical de les Planes)Rango” (Agrupació cultural i musical de les Planes)Rango” (Agrupació cultural i musical de les Planes)Rango” (Agrupació cultural i musical de les Planes)    
Les escales “Ringo-Rango”, tal i com es va comentar al Consell de Barri, es un projecte que està aturat. 
Es un projecte que es va començar amb molt bona intenció per part de l’escola d’arquitectura però que 
la solució constructiva des del punt de vista legal, ningú pot assumir la responsabilitat, perquè no està 
certificada ni testada. 
Ignasi López (Espai ECO les Planes) exposa que més que l’acabament, caldria estudiar i resoldre els 
danys colaterals que afecta a diversos veïns. 
Begoña Parareda (Agrupació cultural i musical de Les Planes) exposa que a l’últim Consell va explicar 
que dues de les veïnes afectades, la paret que dona a les escales “Ringo-Rango” pateixen filtracions als 
aparcaments, cosa que abans no els hi passava. Aporta que hi ha runa i està tot ple d’herbes i que 
possiblement ho pateixen pel moviment de terres o per algun altre motiu indirecte. 
Víctor Martínez respon que no recorda que hi hagués gaire moviment de terres perquè es tractava de 
col·locar les provetes de formigó. Aporta, que la impermeabilització dels habitatges, es responsabilitat 
dels propietaris, sigui paret o sostre. Tot i així es passarà a revisar. 
Emilia Cruz (Comissió de Festes) explica que els veïns li han explicat que abans de fer les escales, l’aigua 
circulava per un costat, i al fer les escales s’ha modificat aquest recorregut anant cap als habitatges dels 
veïns. 
Mercedes González (AFA la Floresta) consulta si es farà seguiment directament amb els veïns afectats. 
Víctor Martínez respon que anirem a veure i en cas que calgui accedir a algun habitatge ja ens posaríem 
en contacte directament. 
Agustina Alonso, Secretària del Consell de Barri, exposa que va ser un projecte va començar el Sr. Joan 
Puigdomenech com anterior president del Consell de Barri i considera molt greu que el projecte l’hagi 
deixat a mitges i que els veïns pateixin aquesta situació. Sol·licita que el Sr. Joan Puigdomenech vingui 
al consell a donar la cara o que bé l’escola d’arquitectura es faci càrrec o que ho finalitzi. 
 
4.4.4.4.----    Inversions fetes al barri al 2018 (AFA la Floresta)Inversions fetes al barri al 2018 (AFA la Floresta)Inversions fetes al barri al 2018 (AFA la Floresta)Inversions fetes al barri al 2018 (AFA la Floresta)    
De l’Àmbit de Serveis Urbans al 2018, de clavegueram i de l’enllumenat únicament es va fer inversió del 
propi manteniment. Les inversions que es van fer va al sector de Can Borrull va ser la renovació de la 
xarxa d’aigua on es van invertir 127.000€ i també posar comptadors intel·ligents en algunes de les 
escomeses de les Planes, on es van invertir 10.500€. Es molt possible que d’altres Àmbits (Urbanisme i 
Obres i Projectes) hagin fet inversions a les Planes com la coberta de l’Espai Pere Grau. 
A petició de diversos assistents, s’afegeix a l’acta les inversions fetes al 2018 i 2019 a les Planes: 

- Ferms i paviments: No hi ha inversió 
- Enllumenat: No inversió, només manteniment. 
- Aigua: Renovació de la xarxa a Can Borrull (137.422,92 €) 
- Clavegueram: Nova xarxa de clavegueram i EDAR a camí de Rabassalet (100.781,36 €) 
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5555....----    Freqüència i recorregut del servei de neteja (AFA la Floresta)Freqüència i recorregut del servei de neteja (AFA la Floresta)Freqüència i recorregut del servei de neteja (AFA la Floresta)Freqüència i recorregut del servei de neteja (AFA la Floresta)    
El servei de neteja no funciona per freqüències fixes sinó per un sistema de millora continua on es 
realitzen inspeccions i en funció del resultat d’aquestes es reforça més o menys el servei. 
Durant l’època del confinament, els serveis es van reduir molt, excepte el servei de desinfeccions. 
Durant aquest període es possible que si que es notés la reducció del servei. 
Mercedes González (AFA la Floresta) aporta que la finalitat d’aquesta demanda es saber per quins 
carrers es realitza el servei i quina es la freqüència perquè la sensació es que passen molt poc. També 
exposa que els operaris del servei es queixen que son pocs. Víctor Martínez comenta que en el moment 
de que algun operari els hi comenti aquest fet, que se li avisi directament sense haver d’esperar al Grup 
de Treball perquè els operaris han de realitzar la neteja correctament. Mercedes González exposa que 
al carrer Calvari hi ha una zona on habitualment hi ha esllavissades de terres i que es va acordar que es 
faria una programació perquè els dies de pluja, automàticament es passes a escombrar i no es realitza, 
només es realitza quan els veïns truquen al 010. Víctor Martínez justifica que les escorrenties de terres 
es realitzen però que la zona de bosc a Sant Cugat es molt amplia (les Planes, la Floresta, Sol i Aire) i pot 
ser que de vegades no es doni a l’abast i es pugui trigar uns dies més del que els veïns podrien esperar. 
Mercedes González també exposa la manca de neteja d’herbes dels vorals als carrers, que ja s’ha 
comentat en diverses reunions anteriors i que la resposta es que es farà però encara no s’ha fet. Víctor 
Martínez respon que demà s’enviaran els inspectors per veure-ho. 
Emilia Cruz (Comissió de festes) exposa que els veïns del carrer Miralluny li han traslladat que per aquell 
carrer mai passen a netejar. Es un carrer estret i amb cotxes aparcats als dos costats. Víctor Martínez 
respon que hi ha carrers on la maquinària no pot accedir però que es realitza amb escombra manual.  
Ignasi López (Espai ECO les Planes) exposa que al passeig Torrent, davant el núm. 3 hi ha un moviment 
del formigó que s’estan enfonsant i que caldria donar-li una ullada. Víctor Martínez respon que creu 
recordar que es una de les zones que el departament d’Obres i Projectes està analitzant. Es comprovarà. 
Moni García (Espai Familiar de les Planes) proposa que l’Ajuntament hauria de notificar als veïns que 
tenen l’obligació de retallar i netejar totes les herbes o plantes que sobresurten dels seus habitatges. 
Víctor Martínez respon que es pot traslladar al departament de Disciplina Urbanística però que implica 
tota una tramitació complexa i creu que entre totes les entitats i veïns es podria fer aquesta difusió 
perquè ho realitzin. 
Borja (veí de Can Cortés) pregunta si el document s’enviarà. Víctor Martínez respon que pensava que 
Isaac Villa ja el disposava des d’aquest matí. El document s’adjunta a l’acta com annex núm. 2 
Esther González reclama que ella ho ha sol·licitat en diverses ocasions i que reflecteixi 3 mesos de servei 
per tal de poder fer un seguiment. Víctor Martínez respon que a partir d’ara s’enviarà mensualment.  
Quim Prats (Associació Soci Cultural Nostre Club) exposa que des del vial fins al carrer de la Font van 
caure una sèrie d’arbres que es van retirar però no es van retirar les branques petites. 
Jessica Piera (Associació La Rabassa del Pi de Les Planes) exposa que hi ha zones com la del carrer Font 
de la Mata amb la carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, que quan plou hi ha escorrentia de terres, 
quedant acumulada i que no es neteja. A més a més explica que els embornals de la carretera no es 
netegen. Víctor Martínez respon que el manteniment i neteja de la carretera es responsabilitat de la 
Diputació però que pren nota per intentar fer-ho. 
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6666....----    Arbres amb risc de caiguda (AFA la Floresta)Arbres amb risc de caiguda (AFA la Floresta)Arbres amb risc de caiguda (AFA la Floresta)Arbres amb risc de caiguda (AFA la Floresta)    
Només ens consta un arbre al carrer Calvari que està a un terreny privat, on ja s’ha passat avís a 
Disciplina Urbanística. Per la resta d’arbres que estaven en terrenys públics, que havien caigut o que hi 
havia risc de caiguda ja es van retirar. Es sol·licita als assistents que si hi hagués algun altre arbre que 
estigui caigut cap a la via pública, enviïn la direcció de la ubicació per anar a retirar-ho. En cas que 
estigui caigut en un terreny privat, el propietari s’haurà de fer càrrec. 
 
MOBILITATMOBILITATMOBILITATMOBILITAT    
 
7777....----    Actualitzar informació sobre la T16 i tarifes integrades (Espai familiar)Actualitzar informació sobre la T16 i tarifes integrades (Espai familiar)Actualitzar informació sobre la T16 i tarifes integrades (Espai familiar)Actualitzar informació sobre la T16 i tarifes integrades (Espai familiar)    
La Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) encara no les ha integrat i tampoc es sap quan te previst fer 
la seva integració. 
 
8888....----    Transport a demanda (Racó de l’Amistat de les Planes / AVV Can Cortès)Transport a demanda (Racó de l’Amistat de les Planes / AVV Can Cortès)Transport a demanda (Racó de l’Amistat de les Planes / AVV Can Cortès)Transport a demanda (Racó de l’Amistat de les Planes / AVV Can Cortès)    
L’Ajuntament es troba en una situació de liquidació de la concessió amb l’empresa MOVENTIS. No està 
previst al pressupost del 2020 l’ampliació del servei del transport a demanda. A banda, la competència 
del transport públic es traspassarà a l’AMB. 
Esther González, Associació de Veïns de Can Cortès, exposa que es va agafar el compromís d’ampliar 
els horaris i no s’han fet. 
Dolça, veïna de Can Cortès, aporta que es van fer reunions concretes amb l’empresa SHOTL i que es 
donava per fet que faria i consulta si al mes d’agost hi haurà servei de transport a demanda. 
Isaac Villa exposa que tots aquestes temes s’estaven estudiant i estava pendent de l’aprovació de 
pressupost. 
Victor Martínez confirma que s’estava estudiant però no ha pogut entrar al pressupost i que al mes 
d’agost no hi haurà servei. A més a més, qualsevol modificació de contracte ens trobem en la mateixa 
situació que amb el contracte de subministrament de l’aigua. Son dues concessions que han caducat i 
estan en període de liquidació de la concessió i qualsevol modificació requereix una justificació molt 
extensa. 
Actualment s’està treballant en el conveni amb l’AMB sobre quin paper tindrà l’Ajuntament de Sant 
Cugat sobre el servei de transport públic, on l’Ajuntament vol tenir veu i vot sobre el servei per poder 
plantejar modificacions i millores en funció de les demandes o necessitats dels habitants de Sant Cugat. 
Esther González, Associació de Veïns de Can Cortès, pregunta quan serà el moment en el que 
l’Ajuntament de Sant Cugat ha de plantejar a l’AMB totes les demandes de millora del servei. Víctor 
Martínez remarca que la finalitat del conveni es poder formar part de la pressa de decisions del model 
de mobilitat i de transport públic es vol a Sant Cugat. L’AMB va contractar una consultora per acabar 
de dissenyar el model de transport públic que licitaran per Sant Cugat. 
Borja, veí de Can Cortés, aporta que es podria anar preparant una llista amb les necessitats de millora 
del servei. 
Dolça, veïna de Can Cortés, consulta si es continuaran les reunions exclusives de mobilitat o si ja es 
faran l’any vinent. Víctor Martínez respon que si, continuaran les reunions i també podran servir 
plantejar les necessitats de cara a la futura concessió. 
Begoña Parareda (Agrupació cultural i musical de Les Planes) recorda que una altra sol·licitud de 
millora del transport a demanda era que funcionés també els festius. 
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9.9.9.9.----    Camins segurs al recorregut Transport a Demanda (Grup de Dones)Camins segurs al recorregut Transport a Demanda (Grup de Dones)Camins segurs al recorregut Transport a Demanda (Grup de Dones)Camins segurs al recorregut Transport a Demanda (Grup de Dones)    
El departament de Mobilitat ho està estudiant. 
 
10.10.10.10.----    Marquesines a les parades de bus (AFA la Floresta)Marquesines a les parades de bus (AFA la Floresta)Marquesines a les parades de bus (AFA la Floresta)Marquesines a les parades de bus (AFA la Floresta) 
Com s’ha comentat en altres vegades, es van retirar marquesines antigues i ara es van arreglant i 
reparant per tenir en bon estat per poder-les tornar a col·locar. 
Ignasi López (Espai ECO les Planes) pregunta sobre quina es la justificació per tenir marquesines noves 
a les Planes i adaptades al terreny de la zona. Víctor Martínez respon que aquestes marquesines 
recuperades servei per donar servei a les parades que actualment no tenen marquesina i que 
s’instal·len a tota la ciutat, no només a les Planes. 
 
11.11.11.11.----    Autobús pels infants matriculats a l’escola la Floresta (AFA la Floresta)Autobús pels infants matriculats a l’escola la Floresta (AFA la Floresta)Autobús pels infants matriculats a l’escola la Floresta (AFA la Floresta)Autobús pels infants matriculats a l’escola la Floresta (AFA la Floresta)    
Està la tramitació de l’expedient del conveni amb el Consell Comarcal. El Consell Comarcal farà el servei 
amb la mida d’autobús adient perquè tots els nens puguin anar a l’escola. 
 
12.12.12.12.----    Pintat i il·luminació del carrer Joaquim Blume amb avinguda Can Cortés (AVV Can CPintat i il·luminació del carrer Joaquim Blume amb avinguda Can Cortés (AVV Can CPintat i il·luminació del carrer Joaquim Blume amb avinguda Can Cortés (AVV Can CPintat i il·luminació del carrer Joaquim Blume amb avinguda Can Cortés (AVV Can Cortés)ortés)ortés)ortés)    
Forma part de la millora de l’accessibilitat que es va tractar a la reunió amb les entitats del sector de 
Can Cortés i s’està treballant. 
Borja, veí de Can Cortés, pregunta si es pot especificar una mica més sobre la proposta de millora de 
l’accessibilitat. Víctor Martínez explica que a la reunió amb les entitats de Can Cortés es va explicar que 
la proposta per millorar l’accessibilitat seria aprofitant les calçades perquè l’arranjament de les voreres 
es molt costós. Tractaria de fer una proposta mixta per retirar aquelles zones que estiguin en molt mal 
estat i fer una zona amb pintura a la calçada. 
Esther González, Associació de Veïns de Can Cortès, reclama el projecte o proposta d’actuació, que es 
va comentar que s’executaria al juliol. Víctor Martínez respon que s’està treballant al projecte i un cop 
estigui l’enviarem. 
 
13131313....----    Semàfor sector de Can BorrullSemàfor sector de Can BorrullSemàfor sector de Can BorrullSemàfor sector de Can Borrull 
S’està acabant de fer la legalització del semàfor. Un cop estigui feta la legalització, es farà la 
programació però de moment està en ambre intermitent. 
 
ALTRES TEMES TRACTATS: 

- Subministrament d’aigua a Can Cortès: 
o Es va realitzar la Comissió de l’Aigua i han permès la inversió per la substitució de la 

xarxa d’aigua al sector de Can Cortés en aquells trams que van donar tants problemes 
d’averies. 

- Percepció de les Planes (Quim Prats, Associació Soci Cultural Nostre Club): 
o La sensació generalitzada es la diferència que hi ha molt gran entre el Sant Cugat nucli 

i els barris de Sant Cugat. Les qualitats dels serveis i de tot plegat (manteniment per 
exemple) no es el mateix a les Planes que al Nucli i cada vegada va a més. Victor 
Martínez respon que els serveis es realitzen de la mateixa manera i amb la mateixa 
qualitat a tots els districtes i barris. 

 
Sent les 19:25 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió. 


