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Acta de la reunió del Grup de Treball del Centre Oest, celebrada el dia 22 de març de 2012 a la 
Sala Heura de l’Ajuntament a les 20.00h. 
 
Assistents: 
 
Sr. Josep Ma. Escarré, Inspector Cap de la Policia Local, Ajuntament de Sant Cugat 
Sr. Jordi Hosta, Inspector Cap de la Comissaria de Sant Cugat Mossos d’Esquadra. 
Sr. Marc Aureli Villoro, Associació Veïnal Centre Estació 
Sr. Antoni Casals, Associació Excursionista Altiplà. 
Sra. Maria Gemma Garcia, Associació Excursionista Altiplà. 
Sr. Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat de l’Ajuntament, actuant com a Secretari. 
 
Temes tractats:  
 
El Sr. Josep Maria Escarré explica la tònica de funcionament del grup de treball. S’esmenta que 
aquesta és una primera reunió de presa de contacte, però que en les successives hi haurà un 
ordre del dia, de cara a que els tècnics municipals puguin haver preparat prèviament els temes 
que es tractaran en aquest grup de treball. Aquestes reunions estan ja planificades amb una 
periodicitat que ja es farà arribar als participants. S’aconsella que les reunions siguin molt 
operatives, es portin prèviament els temes treballats, i que per aquest motiu tinguin una durada 
d’una hora aproximadament com a molt. Es recorda que no són assemblees sinó grups de 
treball. El Sr. Escarré presenta al Sr. Jordi Hosta, Inspector Cap de la Comissaria de Sant 
Cugat Mossos d’Esquadra. 
 
El Sr. Albert Muratet, Cap de Mobilitat explica la gran utilitat que té per l’Ajuntament aquests 
grups de treball, doncs permeten veure les problemàtiques que té el districte i tractar-les d’una 
forma global en benefici de tot el barri. 
 
A continuació varen ser tractats els següents temes: 
 
1.- Pilona automàtica de Vinyoles / Dos de Maig. S’explica els motius que han portat que 
aquesta pilona estigui abaixada, ja que es una pilona que es va fer durant les obres de Can 
Quitèria i que un cop acabades les obres d’urbanització de Pl. Barcelona, deixarà de tenir sentit 
ja que l’entrada al barri es controlarà des d’una pilona situada al carrer Sant Antoni amb 
Francesc Moragas. 
 
2. En aquestes reunions es portarà tant la informació que arribi des del 010 com per altres 
mitjans. 
 
3.- S’acorda que les properes reunions comencin a les 19.00h en comptes de les 20.00h. 
 
4.- S’explica que el proper diumenge arriba la Volta Ciclista de Catalunya i per això hi haurà 
restriccions de trànsit. 
 
5.- També s’explica que aprofitant les vacances de Setmana Santa on hi ha menys trànsit es 
realitzaran unes obres al carrer Àngel Guimerà i que el trànsit es desviarà pel carrer Villà. 
 
6.- Davant una pregunta sobre la senyalització d’orientació, s’explica el projecte de remodelació 
d’aquest tipus de senyalització i que la fase d’implantanció al Centre Històric està pràcticament 
acabada, però que encara resta pendent fer aquesta senyalització d’orientació als districtes de 
Mira-sol, la Floresta i les Planes. També s’explica el projecte CiT d’informació d’orientació als 
Polígons d’Activitats Econòmiques (PAEs) 
 
7.- Les propostes que afectin al barri s’han de portar per treballar en aquest grup de treball. Es 
farà un ordre del dia d’aquells temes que seran tractats. 
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I sense altres temes a tractar, es tanca la reunió a les 20.55h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


