Acta de la sessió del Grup de Treball de les Planes que va tenir lloc a les 20:00
hores de dimarts dia 5 de novembre de 2013.
Assistents:
Sra. Agustina Alonso. Associació de Veïns.
Sr. Sergi Torres. Associació de Veïns.
Sr. Agustín González. Associació de Veïns Racó de l’Amistat.
Sra. Carmen Castejón. Grup de Dones
Sr. Josep Lara. Oient CiU.
Sr. Rosa Golobart. Can Burrull.
Sra. Ana Bordas.
Sr. Carlos Granados. Gent Gran.
Sr. Mariano Cruz. Veí
Sra. Maria Zafra. Comissió de Festes.
Sra. Carmela Muñoz.
Sr. Pere Aguilar. Mobilitat Ajuntament Sant Cugat.
Sr. Albert Muratet. Mobilitat Ajuntament Sant Cugat.
Sr. Òscar Bartolomé. MM.d’E. Sant Cugat.
Sr. Àngel Pastor. Policia Local Sant Cugat.
Temes de Seguretat Ciutadana:
1. Pren la paraula el sotsinspector de la Comissaria de Districte de MM.d’E. a
Sant Cugat, sr. Òscar Bartolomé. Informa en la mateixa línea que en anterior
edicions del Grup de Treball. El nivell delinqüencial del barri és molt baix,
existeix una desproporció entre el nombre de serveis programats i el de
requeriments (molt més alt el de serveis programats) i descens del nivell de
consum de alcohol i substàncies estupefaents a la via pública.
2. En la mateixa línea s’expressa el sotsinspector de la policia local, Àngel Pastor.
Fa exposició de la tipologia de serveis prestats tant programats com a
requeriments al llarg dels darrers tres mesos. No hi ha incidències destacables.
Fa repàs als temes dels quals calia seguiment a la sessió del Grup de Treball
de febrer de 2013; bàsicament estacionaments indeguts i vehicles
presumptament abandonats als carrers Carena, Maria Antònia, Mirallum i
Calvari.
3. El senyor Mariano Cruz intervé per descriure la situació actual del “corner” a la
plaça de la Creu de’n Blau. Consum d’alcohol i estupefaents, incivisme, sorolls,
etc, constitueixen el patró de conducta actual de les persones que, diàriament,
es reuneixen. La situació és molt complicada i la convivència es fa insostenible.
La franja horària de més “activitat” és la compresa entre les 19:30 i les 22:00
hores. Alguns veïns proposen que l’Ajuntament doni un altre ús a l’espai del
“corner”. El sotsinspector, sr. Pastor, pren nota i donarà trasllat a través de la
direcció del seu àmbit. El sr. Cruz vol afegir que en els darrers dies,
desconeguts (encara que intueixen la seva autoria) han punxat les quatres
rodes del cotxe de la conserge del Centre Cívic. Sol·licita una intervenció
contundent per part dels cossos policials. Afegeix que també hi ha un altre punt
del barri que s’ha convertit en un focus de conflicte; es tracta de la vivenda

ubicada a la confluència dels carrers Molí i Dr. Modrego (crits, sorolls,
incivisme, etc).
4. Davant la situació descrita pel sr. Cruz, i ratificada per alguns dels assistents al
Grup de Treball, els dos sotsinspector dissenyaran un dispositiu de seguretat
per tal de fer front a la situació actual.
5. La senyora Alonso informa que habitualment, una veïna del carrer Dr. Modrego
25-27 que només és al barri els caps de setmana, crema restes de poda i
jardineria sense sol·licitar permís ni fer cap comunicat de crema. Se li ha
advertit en diferents ocasions sempre de forma infructuosa. El sr. Pastor pren
nota per tal de comprovar-ho.
Temes de Mobilitat:
1.- Arranjament de carrers per permetre els pas del nou bus de les Planes. Per part de
Mobilitat s’expliquen les converses que s’han mantingut amb Sarrià – Sant Gervasi de
Barcelona i finalment han accedit a finals de novembre a fer reparacions. Ens consta
que avui mateix estan formigonant i d’aquesta manera aquesta part quedarà resolta.
2.- Nuestra Sra. de l’Estrada. S’enviarà carta als veïns informant de com quedarà la
nova mobilitat que consistirà en mantenir el doble sentit, però marcant clarament on
està permès aparcar i on està prohibit. Per part del grup de treball es demana a
l’Ajuntament que multi allà on estigui prohibit.
3.- T-Mobilitat: El Sr. Pere Aguilar explica al grup de treball com està evolucionant la
nova targeta T-Mobilitat que es vol implantar des de l’ATM a tota la província de
Barcelona. De totes maneres, no es preveu que això estigui implantat fins el 2015 com
molt aviat.
4.- Per part dels veïns es demana que es reposi un pal de parada que ha desaparegut
i que porta a confusió als conductors que no paren allà al·legant que no hi ha parada.
Se’n pren nota per part de l’Ajuntament.
5.- També es demana que es miri a Can Cortès una bionna protectora d’un pal de
telefònica o d’electricitat, que si bé dóna protecció al pal, estreta massa l’ampla de la
via. Se’n pren nota per part de l’Ajuntament.
6.- El grup es queixa de que segueixen els problemes de doble picatge del bitllet i
demanen a l’Ajuntament una solució definitiva al problema.
7.- Es presenta i s’explica la nova aplicació App StQBus que permet saber en temps
real l’hora estimada d’arribada dels busos a totes i cadascuna de les parades.
L’aplicació es pot accedir a través de Google Store o a través del web:
www.santcugat.cat/santqbus
Sense altres temes, la sessió finalitza a les 21:50 hores.
Les Planes, a 5 de novembre de 2013.

