
 
 
 

Acta de la sessió del Grup de Treball de les Planes que va tenir lloc a les 20:00 
hores de dijous dia 21 de febrer de 2013. 

 
Assistents: 

 
Emilia Cruz. Comissió de Festes. 
Agustina Alonso. Associació de Veïns. 
Begoña Parareda. Banda. 
Sergi Torres. Associació de Veïns. 
Agustín González. Associació de Veïns Racó de l’Amistat. 
Carmen Castejón. Grup de Dones 
Ester Parareda. Grup de Dones. 
Amparo Martínez. Comissió de Festes. 
Mercedes González. AMPA CEIP La Floresta. 
José Luís Duarte. Veí del Desert. 
Joaquina Clavijo. Veïna del Desert. 
Josep Lara. Oient CiU. 
Rosa Golobart. Can Burrull. 
Puri Moreno. Can Burrull. 
Ana Bordas. 
Carlos Granados. Gent Gran. 
Manuel Núñez. Gent Gran. 
Ramona García. Espai Familiar. 
Joan Puigdoménech. 
Pere Aguilar. Mobilitat Ajuntament Sant Cugat. 
Albert Muratet. Mobilitat Ajuntament Sant Cugat. 
Francesc Serra. Pla de Barris Ajuntament Sant Cugat. 
Òscar Bartolomé. MM.d’E. Sant Cugat. 
Àngel Pastor. Policia Local Sant Cugat. 
 

Temes previs: 
 

- El sr. Granados informa que al Casal de la Gent Gran no els havia arribat la 
convocatòria per a la sessió del GT d’avui. 

- Davant la intervenció del sr. Granados, el sr. Muratet pregunta si tothom ha 
rebut l’acta de la darrera sessió del GT (18/10/2012). Molts representants del 
GT informen no haver rebut l’acta. El sr. Muratet pren nota per informar al 
Departament de Participació (Albert Mallol). El sr. Muratet elabora llistat 
d’aquelles associacions o agrupacions que no l’han rebuda i el passarà a 
Participació.  

 
Temes de Mobilitat: 
 

• Targes multiviatges. Alguns dels assistents manifesten tenir problemes amb 
la validació de les targes multiviatges (les màquines comptabilitzen dos viatges 
quan només n’hauria de descomptar un). El sr. Aguilar explica que ja s’havia 
produït anteriorment, i que era degut a la màquina, que no estava configurada 
correctament. En aquesta ocasió el bus és el de reserva, que està funcionant 
aquesta setmana. S’informa que les persones que els va passar això, si 
presenten el comprovant se’ls donarà una targeta a canvi.  



 
 
 

El passat divendres dia 22 ja es va tornar a posar la unitat 43, amb la màquina 
de validació funcionant correctament. El mateix divendres es va avisar de la 
incidència a l’operador.   

 
 

- Carrer Nostra Senyora de l’Estrada. Es debat la conveniència de modificació 
els actuals dos sentits de circulació al carrer Nostra Senyora de l’Estrada i 
deixar només un sentit de circulació. Alguns assistents (sr. Duarte i sra. Clavijo) 
posen de manifest el seu rebuig a aquesta proposta. Els srs. Muratet i Serra 
informen que probablement es deixi en un sol sentit de circulació el tram 
comprès entre els carrers Carena i Sant Ignasi de Loiola. No obstant, i abans 
de prendre qualsevol decisió es farà un estudi per analitzar pros i contres. El sr. 
Duarte suggereix que es canviïn els camions destinats a la recollida de les 
escombraries domiciliàries donat que per les seves dimensions tenen veritables 
dificultats per transitar pel carrer Nostra Senyora de l’Estrada. El sr. Muratet 
manifesta que la qüestió plantejada pel sr. Duarte no és motiu de debat en 
aquest GT. El sr. Muratet afegeix una darrera proposta que consistiria en 
ordenar els espais destinats als estacionaments de forma que permetés els dos 
sentits de circulació. 

 
- Transport urbà. El sr. Aguilar exposa els següents temes: 

 
T-12 àmbit de validesa:   Arran de la pregunta de per què no es pot anar 

cap a BCN amb la T-12, s’informa que l’ATM té restringit el seu ús a  la zona on 
pertany aquell municipi, considerant que els desplaçaments es realitzen  sempre 
dins del terme municipal i no pas per la zonificació de corones. Les edats actuals 
van del 4 als 13 anys, tot i que inicialment era fins els 12. Per poder gaudir fins els 
13 anys, cal sol·licitar-ho de forma expressa. 

 
Temps del Transport escolar fins a l’escola la Floresta 40 minuts:    Se’ls 

dóna la dada que el temps que triga el transport escolar del Consell Comarcal, per 
arribar a l’escola la Floresta és de 40 minuts. En aquest cas es respon que 
l’Ajuntament no té competències en aquest servei de transport i que a més, no és 
el departament de Mobilitat qui te converses amb el Consell Comarcal, sinó que és 
un tema que en tot cas es porta des de l’Àmbit d’Educació i per tant no és lloc per 
aquest fòrum.  

 
Transport escolar de les Planes amb T. Urbà:  Es comenta que estudiarem 

aquesta proposta, però que tal i com esta configurat el servei de transport (bus 
barri), ara per ara és molt difícil. La proposta que ja es va presentar fa un parell 
d’anys, on es feia una modificació del bus de barri de les Planes i de la Floresta, 
era possible la connexió amb el bus que va a l’escola, però malauradament la 
situació econòmica va fer inviable l’ampliació de servei.  

 
 

Ampliar horari Can Borrull pel matí : En aquest sentit es comenta que els nens 
que van a l’escola, han d’anar amb cotxe perquè no poden anar en bus, i demanen 
poder ampliar la freqüència a les 8 del matí a Can Borrull. Es respon que es tindrà 
en compte amb l’estudi de connexió de les Planes amb l’escola Floresta. 

 



 
 
 

Arranjament Belladona (fet) 
  

Parada Bus (Doctor Modrego) (fet)   
    
Temes de seguretat ciutadana: 
 

- Presència policial. El sr. Granados i la sra. Parareda volen deixar palès 
l’augment de presència policial al barri. 

- Córner plaça de la Creu d’en Blau. El sr. Bartolomé informa que s’ha 
incrementat la pressió a la zona i que actualment la situació està controlada. 
Malgrat això, el sr. Torres manifesta que una certa sensació d’inseguretat a la 
plaça i sol·licita que de cara a primavera i estiu s’incrementi la presència 
policial. 

- Estació FGC de Les Planes. Tot i reconèixer l’augment de presència policial a 
l’estació, sol·licita que s’incrementi la pressió. El sr. Bartolomé fa dació verbal 
de les actuacions que s’han dut a terme darrerament. 

- Porc senglars. Alguns veïns informen que continua havent-hi força presència 
de porc senglars, especialment al carrer de La Mata. El sr. Pastor informa de 
les actuacions que s’han portat a terme des dels Departaments de Medi 
Ambient, Policia Local i agents rurals de la Generalitat. Els veïns suggereixen 
que es faci nova campanya informativa per part de l’Ajuntament per tal que els 
veïns no donin de menjar als senglars i s’adverteixi de les conseqüències de 
fer-ho. 

- “Xatarrers” en caps de setmana. Es tornen a detectar furgonetes amb 
megafonia que transiten pels carrers del barri oferint comprar xatarra. El sr. 
Pastor pren nota i informa que programarà vigilància preventiva en caps de 
setmana.   

 
Temes de disciplina viària: 
 

- Estacionaments indeguts. Alguns veïns informen d’alguns indrets on 
s’estaciona sistemàticament de forma incorrecta i caldria actuació policial. 

o Confluència dels carrers Nostra Senyora de l’Estrada i Maria Antònia. 
o Carrer de la Carena. 
o Confluència dels carrers Mirallum i Calvari. 

 
- Vehicles abandonats. Hi ha tres turismes presumptament abandonats al llarg 

del carrer Maria Antònia. 
- Remolcs a la via pública. Hi ha alguns remolcs estacionats a la plaça Maria 

Antònia. 
- D’aquestes tres darreres qüestions el sr. Pastor pren nota per tal de fer 

arribar la informació a Proximitat de la Policia Local. 
 
 
La sessió finalitza a les 21:50 hores. 
 
Les Planes, a 21 de febrer de 2013. 


