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GRUP DE TREBALL DE MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA 
 
Acta de la reunió del Grup de Treball del Centre Oest, celebrada el dia 17 de juliol de 2012 a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament a les 19.00h. 
 
Assistents: 
 
Sr. Joan Fisas, Associació Veïnal Centre Estació 
Sr. Marc Aureli Villoro, Associació Veïnal Centre Estació 
Sr. Antoni Casals, Associació Excursionista Altiplà. 
Sr. Jordi Hosta, Inspector Cap de la Comissaria de Sant Cugat Mossos d’Esquadra. 
Sr. Francesc Garrido, Sargent de la Policia Local, Ajuntament de Sant Cugat 
Sr. Francesc Serra, Director d’Obres als Districtes, Ajuntament de Sant Cugat 
Sr. Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat de l’Ajuntament, actuant com a Secretari. 
 
Ordre del dia: 
 
1. Estudiar parada de taxis del centre. 
2. Direccions de circulació de la plaça Barcelona. 
3. Precs i preguntes 
 
Temes tractats:  
 
 
Mobilitat: 
 
1.- Es presenta i es comenta amb els integrants del Grup de Treball la Moció del Grup 
Municipal PSC referent a la proposta de dignificació i reubicació de la parada central de taxis 
de Sant Cugat. L’Associació Veïnal Centre Estació aporta un plànol de proposta de reubicació 
de la parada de taxis al carrer Sarafeig, entre els carrer Villà i Àngel Guimerà. Aquesta situació 
requereix fer obra civil, doncs s’hauria de retranquejar la vorera. També es parla de la 
possibilitat de poder-la reubicar al carrer Villà, entre Àngel Guimerà i Safareigs. Es descarta 
que la situació de la parada sigui a la plaça Lluís Millet. S’acorda que es farà una comissió per 
estudiar aquest tema, formada pels presents en aquest grup de treball, els representants dels 
proposants de la moció i del grup de taxistes per tractar amb més detall aquest tema. 
 
2.- Es comenta les direccions de circulació de la plaça Barcelona un cop acabades les obres. 
Es parla del sentit de direcció del carrer Sant Antoni, concretament el tram comprès entre la 
plaça i Francesc Moragas. S’acorda que es deixi el carrer de sortida de la plaça pels 
avantatges que això comporta.  
 
S’acorda que els veïns residents (empadronats) i propietaris d’aparcaments del carrer Vinyoles 
i el carrer Dos de Maig també tinguin permesa l’entrada per la pilona de Sant Bonaventura, ja 
que ara només tenen habilitada l’entrada pel carrer Girona. 
 
Es demana que es senyalitzi millor que l’entrada al carrer Vinyoles des de la rambla Ribatallada 
només porta a l’aparcament de Can Quitèria. Això es milloraria posant un senyal de prohibit 
girar excepte aparcament que fos visible des de la rambla Ribatallada. 
 
Ara que s’han acabat les obres de la plaça Barcelona, cal repensar que es fa amb l’aparcament 
de Francesc Moragas. Si es manté com ara o si es permet només la càrrega i descàrrega com 
abans. 
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3.- Es demana que es col·loquin pilones a la confluència de l’avda. Lluís Companys amb carrer 
Rosselló, per evitar que els cotxes aparquin allà molestant als vianants que circulen per la 
vorera de l’avda. Lluís Companys cantonada c/. Rosselló. 
 
Seguretat Ciutadana: 
1.- Es vol deixar constància per part de les associacions veïnals que no hi ha cap queixa i que 
hi ha plena satisfacció en quan a la seguretat ciutadana del barri. 
 
2.- Es comenta que, en quant al tema de l’Avda. Catalunya (Bohemia) i les molèsties que 
poden haver-hi cap als veïns d’aquell carrer, aquest tema en concret ja s’està tractant en el 
“pacte per la nit” 
 
I sense altres temes a tractar, es tanca la reunió a les 20.15h. 
 
Aquesta acta ha estat rectificada en data 17 de setembre de 2012 i te en compte les 
al·legacions fetes pels participants en la reunió un cop revisada la primera acta enviada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


