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Acta de la reunió del Grup de Treball de les Planes, celebrada el dia 16 de maig de 2012 al 
Centre Cívic de les Planes a les 20.00h. 
 
Assistents: 
 
Sr. Àngel Pastor, Sots-Inspector de la Policia Local, Ajuntament de Sant Cugat 
Sr. Òscar Bartolomé, Mosso d’Esquadra de la Comissaria de Sant Cugat. 
Sra. Emilia Cruz Lopez (Comissió de Festes) 
Sr. Roque Fernandez (AAVV Can Borrull) 
Sr. Eloy Merino (AAVV La Rabassa del Pi) 
Sr. Agustí Ametllé (AAVV La Rabassa del Pi) 
Sr. Angel Garcia (Av. per la Unificació de Can Borrull) 
Sra. Estela Espegel (Av. per la Unificació de Can Borrull) 
Sr. Joan Manuel Cayuelas (Grup Municipal PSC) 
Sra. Ester Parareda (Grup de Dones) 
Sr. Sergi Torras (Assoc. Veïns les Planes) 
Sr. Agustí Gonzalez (Assoc. Veïns) 
Sr. Carlos Granado (Gent Gran) 
Sra. Ramona Garcia (Espai Familiar) 
Sr. Francisco Figuerola (Grup Municipal PSC) 
Sr. Miquel Perez (Molino) 
Sr. Albert Muratet, Cap de Servei de Mobilitat de l’Ajuntament, actuant com a Secretari. 
Sr. Pere Aguilar, Cap de Secció de Transport Públic de l’Ajuntament 
 
Temes tractats:  
 
Atès que hi ha bastants assistents que no van participar en el primer grup de treball, 
s’expliquen per part dels tècnics municipals l’objecte i mètode d’organització d’aquests grups de 
treball. 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. 
Per aquest motiu s’acorda acabar la reunió a les 21.00h. La reunió es dividirà en dues parts. En 
la primera part es tractaran temes relacionats amb Mobilitat i en la segona part temes 
relacionats amb Seguretat Ciutadana. S’agraeix la presència dels Mossos d’Esquadra, cosa 
que permet que la ciutadania interactui directament amb aquest cos i els hi pugui fer arribar de 
manera directa els seus assumptes així com també que pugui rebre de primera mà la 
informació facilitada pels Mossos d’Esquadra. 
 
Mobilitat: 
 
Gràcies a la presència del Cap de Secció de Transport Públic, Sr. Pere Aguilar, s’expliquen 
temes relacionats amb el bus urbà de les Planes. Segons fan saber els representants veïnals, 
hi ha 42 nens de les Planes que van a l’escola La Floresta. Des de Mobilitat s’està estudiant la 
possibilitat que l’autobús municipal urbà de les Planes pugui donar servei a l’escola la Floresta, 
seguint amb la mateixa línia que l’experiència pilot feta per l’autobús de la Floresta, si bé es 
deixa clara constància que el Transport urbà no és substitutiu del Transport Escolar, el qual és, 
aquest últim, competència del Consell Comarcal. Els veïns deixen palesa la seva voluntat que 
volen que es mantingui l’actual servei de Transport Escolar. 
 
Seguretat Ciutadana: 
 
Aprofitant la presència del Sr.Òscar Bartolomé, Mosso d’Esquadra, es tracten els següents 
temes: 
 
-          “Córner”. Fa exposició de la situació actual després d’haver fet seguiment del punt de 
presumpte conflicte. Fa especial incidència en la necessitat de col·laboració per part dels veïns 
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del barri quan observin qualsevol indici o sospita de conducta il·legal. Manifesta que seguirem 
treballant en la mateixa línea que fins ara. 
 
-          Botiga de conveniència (carrer Major de Rectoret 2-4). Dóna coneixement de la 
inspecció conjunta amb Policia Local i Sanitat i Serveis i Socials de l’Ajuntament, i no es va 
trobar cap irregularitat. Presenta llicència mediambiental d’obertura en regla. El Sr. Àngel 
Pastor afegeix, a una consulta feta a la primera sessió del Grup de Treball, que l’establiment té 
permís d’obertura fins les 23:00 hores i que es farà seguiment de l’horari de tancament. 
 
-          Detenció autors robatori cablejat. Informa de la detenció de dos individus com a 
presumptes autors del robatori de cablejat d’enllumenat públic a diversos sectors del barri, fets 
que es venien consumant de forma sistemàtica durant les darreres setmanes. 
 
-          Els veïns exposen la situació actual que s’està produint a l’estació dels FFCC de Les 
Planes (robatoris amb F i I) que té amoïnat al barri. Donat que l’estació es troba ubicada a 
terme municipal de Barcelona, el Sr. Òscar Bartolomé informa que des de Mossos d’Esquadra 
es farà seguiment del tema. 
 
A continuació, el Sr. Àngel Pastor, Sots-Inspector de la Policia Local, Ajuntament de Sant 
Cugat exposa els següents temes: 
 
-          Informa de la detenció de dos individus ocupants d’una furgoneta, la matrícula de la qual 
fou facilitada per un membre del Grup de Treball a la 1a sessió, com a presumptes autors del 
furt de 47 tapes d’embornals i tapes de clavegueram. 
 
-          Informa envers el seguiment d’un vehicle presumptament abandonat a la carretera de 
Vallvidrera número 325-331, dades que foren facilitades a la 1a sessió del Grup de Treball. 
 
-          Dóna coneixement del seguiment fet durant dues setmanes fent controls estàtics a 
diverses franges horàries de la matinada per tal de comprovar les molèsties ocasionades pels 
gossos de dos veïns del carrer de La Font. 
 
Atès que passen de les 21.00h, s’acorda tancar aquí la reunió del grup de treball, agraint als 
assistents la seva participació, i es convida a que els punts que vulguin ser treballats en aquest 
Grup de Treball siguin prèviament comunicats al Departament de Participació de l’Ajuntament i 
així seran inclosos a l’ordre del dia del proper Grup de Treball per tal que els serveis tècnics 
municipals puguin treballar-los amb antelació. 
 
 
I sense altres temes a tractar, es tanca la reunió a les 21.30h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


