
 
 
 

  GRUP DE TREBALL DE LES PLANES 
 
Acta de la reunió el dia 18 d’octubre de 2012. Casal de Les Planes ( Sant Cugat 
del Vallès). 
 
 
Assistents 
 
Sr. J. Hosta, inspector cap de la comissaria del CME a Sant Cugat  
Sr. J. M. Escarré, inspector cap de la policia local de Sant Cugat  
Sr. A. Muratet, cap del servei de Mobilitat de l’Ajuntament de St. Cugat 
Sra. Carmen Castejón (Grup de Dones de la Creu d’en Blau) 
Sra. Agustina Alonso (Comissió de Veïns) 
Sra. Begoña Parareda (Agrupació Cultural i Musical) 
Sra. Emilia Cruz Lopez (Comissió de Festes) 
Sra. Ramona Garcia (Espai Famliar) 
Sra. Esther Parareda (Grup de Dones) 
Sra. Manuela Nuñez Rodríguez (AAVV les Planes) 
Sr. F. Garrido, sergent de la policia local de Sant Cugat, que actua com a Secretari. 
 
 
Temes tractats 
 
La reunió del Grup de Treball de Les Planes es va iniciar essent les 20:20 hores amb 
següent ordre del dia: 
 

1. MOBILITAT 
1.1 Arranjament del carrer Belladona 
1.2 Posar en servei el bus inaugurat fa un any 
1.3 Parada bus extra a carrer Dr. Modrego 
1.4 Banc a la parada de bus c. Ntra. Sra. de la Estrada - c. St. Ignasi de Loiola 
1.5 Coordinació horari bus amb horari trens FGC 
1.6 Modificacions recorregut bus 
1.7 Direcció i senyalització de carrers 
 
2. SEGURETAT CIUTADANA 
2.1 Problemàtica amb joves a l’estació dels FGC 
2.2 Necessitat de més presència policial al barri 
2.3 Enderrocament caseta abandonada a prop estació, tràfic d’estupefaents 

 
 
Al primer bloc, Mobilitat, porta la conducció el sr. Muratet. 
 
Sobre el primer punt informa que el carrer Belladona és terme municipal de Barcelona 
i, per tant, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès no en té competències. No obstant 
s’hi col·laborarà en tot allò que calgui. S’han iniciat converses tant a nivell tècnic com 
polític amb representants de Barcelona. 
 
Els punt 2 a 6 es tracten seguits doncs fan referència tots cinc al mateix assumpte, el 
bus urbà. Es tindran en compte les peticions i queixes dels veïns sobre la viabilitat i 



 
 
 

possibilitat de fer una parada a mig camí del carrer Dr. Modrego. S’ha col·locat un 
banc a la parada de bus del carrer Nostra Senyora de l’Estrada. Així mateix es parlarà 
amb l’empresa per ajustar els horaris amb el màxim possible de coordinació amb 
l’horari dels trens, donat que aquests passen cada cinc minuts mentre la freqüència del 
pas del bus per l’estació és molt més espaiada. 
 
Per part dels veïns es manifesta la queixa pels problemes que hi han amb les 
màquines lectores del es targetes de transport públic. Es comprovarà que aquests 
problemes no corresponguin a les màquines dels busos. 
 
Fora del ordre del dia es fa menció i es manifesta la queixa sobre l’itinerari del bus de 
transport escolar, el qual, sembla ser, fa un recorregut innecessari per a recollir a dos 
alumnes a la zona de les Planes de Barcelona. Es comprovarà el fet i s’intentarà 
millorar la prestació d’aquest servei. 
 
El punt set, sobre la direcció i senyalització de carrers, tothom està d’acord en què s’ha 
de millorar, especialment pel que fa a la conversió de sentit únic de circulació d’alguns 
carrers del barri. 
 
 
La conducció dels temes del segon lloc, Seguretat Ciutadana, va a càrrec de 
l’inspector de la comissaria del CME. 
 
Sobre el punt de la problemàtica causada pels joves que transiten i romanen pel 
voltants de l’estació de Les Planes, es manifesta la dificultat que significa per als 
cossos policials de Sant Cugat el control d’aquesta zona doncs és terme municipal de 
Barcelona. No obstant, el CME es coordinarà amb la comissaria de Sarrià - Sant 
Gervasi (BCN) per col·laborar amb aquesta última ambla vigilància de la estació i els 
seus voltants, sempre tenint en compte que la presència policial al lloc ha de ser més 
intensa per part dels efectius de la comissaria de Sarrià - St. Gervasi. Així mateix es 
faran gestions amb els responsables dels diferents centres de menors que deixen 
sense control de cap mena a aquests joves durant molta estona. Igualment es 
contactarà amb el Cap d’Estació dels FGC perquè presti més atenció a la presència 
d’aquest joves i hi col·labori més amb la policia. 
 
No es tracta el punt dos d’aquest bloc i es passa directament al punt tres, 
l’enderrocament de la caseta abandonada al costat de l’estació.  
Encara que, sembla ser, aquesta caseta és un lloc on es realitza tràfic d’estupefaents i 
és un focus de problemes, des de la policia de Sant Cugat no es pot fer res per 
enderrocar-la ja que es troba al terme municipal de Barcelona. No obstant si es 
controlarà el moviment de gent que pugui anar pel lloc a fer tràfic de drogues. Donat 
que, segons la informació veïnal, les persones que es “mouen” per aquest indret i que 
es dediquen a la venda de substàncies estupefaents són les mateixes que acostumen 
a ser al lloc anomenat el “córner” (c. Major del Rectoret - pl. Creu d’en Blau), així com 
la sensació d’inseguretat ciutadana que la presència d’aquest individus provoca en la 
ciutadania, la policia de Sant Cugat (CME i PL) intensificarà la vigilància per la zona i 
hi pressionarà per eradicar aquesta l’activitat il·legal i eliminar la inseguretat ciutadana 
citada. 
 
S’aixeca la sessió essent les 21:40 hores del dia d’iniciada. 


