GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA I MOBILITAT DE LES PLANES
9 DE NOVEMBRE DE 2017

Assistents:
Sra. Emilia Cruz, Comissió de festes
Sra. Ramona Garcia, Espai Familiar
Sra. Mercedes González, AFA La Floresta
Sra. Dolors Mestre, AVV Can Cortés
Sr. Andreu Sancho, AVV Can Cortés
Sra. Begoña Parareda, Agrupació Cultural i Musical
Sr. Marcia Villarraso, AVV
Sr. Victor Martínez, Director d’Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat
Sr. Isaac Villa, Tècnic d’Acció de Barris
Hora: 19:00 hores
Lloc: Casal Les Planes.
ACTA DE TEMES TRACTATS I ACORDS
S’inicia la sessió seguint l’ordre del dia segons les aportacions de les entitats. Es
recorda que per facilitar, agilitzar i per tal de que els Grups de Treball siguin més
productius, es facilitin els temes a tractar amb més anterioritat. S’informa que Albert
Muratet no ha pogut assistir per estar de baixa laboral i es donarà resposta als temes
de mobilitat a l’acta:
QUALITAT URBANA:
1.- Arreglar aceras plaza Creu d'en blau levantadas (Comissió Festes)
Resposta: Podem incloure-ho dintre del proper concurs de manteniment de voreres,
Lot 2, que iniciarem al desembre - gener
2.- Poda de árboles tapan la luces en maria antonia y plaza creu d'en blau (Comissió
Festes)
Resposta: Aquest mes de novembre (finals) farem poda d’aclarida i neteja per tal de
millorar la il·luminació d’ambdues places.
3.- Calle Verònica agujeros en la calzada (Comissió Festes i Grup Dones Creu d’en
Blau)
-La calle Verònica, debería tenerse en cuenta cara a hacerla nueva, pero entretanto,
habria que tapar algunos agujeros que hay, y representan peligro. Algun vecino ya me
ha pasado quejas. (AVV Les Planes)
Resposta: Es millorarà durant el 2018 dins el concurs de millora de paviments.
4.- 3a fase Sant Francesc d'Assís (Comissió Festes)
Resposta: Encara no es disposen de dades però està en estudi
5.- Alumbrado plaza y parque del casal (Grup Dones Creu d’en Blau)
Resposta: Es va aprovar el dia 31 d’octubre l’actuació pendent de rebre l’aprovació
formal. Previst fer-ho durant el desembre
6.- Alumbrado plaza Colon donde se encuentra los aparatos de gimnasia (Grup Dones
Creu d’en Blau)
Resposta: Es va aprovar el dia 31 d’octubre l’actuació pendent de rebre l’aprovació
formal. Previst fer-ho durant el desembre

7.- L’enllumenat de la Plaça Creu d'en Blau és insuficient i ara que es fa fosc més aviat
dóna la sensació d'inseguretat quant es surt del Casal (Agrupació cultural i musical)
Resposta: Es va aprovar el dia 31 d’octubre l’actuació pendent de rebre l’aprovació
formal. Previst fer-ho durant el desembre
8.- A l’últim Consell de Barri vam reclamar que el desaigüe de la font de la Plaça no
estava bé, això comporta un gran bassal davant la màquina de recollida d'oli, a l’estiu
problemes de mosquits, i ara al hivern no fa gens de gràcia mullar-te els peus amb el
temps que fa, o quan faci més fred el perill del gel. (Agrupació cultural i musical)
Resposta: Durant les properes setmanes es procedirà a solucionar-ho
9.- Solución a la casa o cabaña de “paparrita” situada en el vial con bloques de
cemento en la entrada. (Grup Dones Creu d’en Blau)
Resposta: Resta pendent per part de Disciplina Urbanística i Serveis Socials
10.- Temes tractats a la darrer a reunió, per fer seguiment: miralls al carrer i més
contenidors de plàstic. (AFA Escola La Floresta)
Resposta: A l’últim Grup de Treball es va sol·licitar que realitzessin propostes per als
contenidors sol·licitats i es torna a sol·licitar per poder fer l’estudi de viabilitat.
S’exposa que s’ha augmentat la freqüència de recollida de residus.
Els assistents sol·liciten contenidors d’envasos a la Plaça del Pi i Av. Can Cortès núm.
70-72
11.- Hay un pasaje de calle Maria Antonia a San Ignasi de Loiola que està fatal. Este
pasaje no tiene nombre, viven personas. Creo que valdria la pena dar un vistazo y
tenerlo en cuenta. (AVV Les Planes)
Resposta: Passatge situat a l’alçada del carrer Maria Antonia. Es disposa del projecte
de condicionament d’unes escales, però actualment resta aturat donat que es
requereix que els habitatges que hi accedeixen des d’ell, facin neteja de la runa
acopiada a la seva façana. Actualment existeix expedient de disciplina obert al
respecte, un cop resolt el tema de disciplina es podrà mirar de solucionar el problema.
12.- Justo donde acaba el ùltimo trozo de asfalto de calle Sant Francesc D'Assís, hay
unos grandes baches, se podría poner un poco de hormigón o algo hasta la proxima
fase? (AVV Les Planes)
Resposta: De moment no està previst
13.- No sé con qué frecuencia se podan, o habría que podar los árboles, tengámoslo
en cuenta
Resposta: Es poden segons el seu estat, desenvolupament i especies, tenint en compta
que plantem arbres que s’adaptin al màxim a l’espai físic on han d’anar de manera que
la poda es redueixi i minimitzi. Farem revisió del seu estat, necessitats de podes i
possibles intervencions que se’n derivin.
14.- En Sant Ignasi de Loyola, hay mucho trozo de acera, que està hecha, tiene
bordillos, a falta de poner los pavès, o lo que corresponda. (AVV Les Planes)
Resposta: Tram de vorera sense panotar. Podríem incloure-la dintre del proper
manteniment de voreres, lot 2. Això es podrà realitzar sempre i quan no sigui un
terreny privat perquè, en aquest cas, el propietari es qui es fa càrrec de la col·locació
del panot.
15.- Hay calles, en las que los cables de luz, y/o telefono estàn en contacto con las
ramas de los àrboles. Esto representa peligro de incendio, y/o averias en la red. (AVV
Les Planes)
Resposta: S’ha de fer recordatori a les companyies de serveis per tal que garanteixin el
compliment de les distàncies de seguretat. S’està fent un seguiment per part del
departament de Medi Ambient i per les companyies. Arrel d’aquest punt, els assistents

exposen el seu neguit per risc d’incendi i plantegen que es faci el soterrament del
cablejat aire en aquells carrers que estiguin preparats. Els assistents sol·liciten que es
faciliti la relació de carrers que estan preparats per poder-ho fer. Victor Martínez ho
facilitarà però recorda que tots els veïns han d’estar d’acord i que han d’assumir el
cost de la modificació de connexió d’escomesa particular de cada propietat.
16.- Hay alguna boca de incendios que pierde algo de agua.Exsiste algùn manteniento
preventivo? (AVV Les Planes)
Resposta: Es realitza manteniment preventiu cada 6 mesos i el correctiu quan es
requereix. Es sol·licita que informin de la ubicació d’aquesta boca d’incendis per poder
realitzar la inspecció i reparar la possible pèrdua d’aigua.

ALTRES TEMES:
+ Rehabilitació dels vestidors de l’Espai Pere Grau:
La proposta de nova distribució està definida, el pressupost de les obres de
reforma i ampliació dels vestidors està pràcticament acabat, només pendent de l’estudi
de diagnosi estructural de l’edifici que es completarà amb la informació de l’estudi
geotècnic que es va fer la setmana passada i que pot acabar de determinar algun
reforç més dels fonaments, a part dels reforços estructurals que ja s’han detectat.
+ Carrer Antoni Griera núm. 50: Cal tapar una arqueta que està sense tapa.
+ Sol·liciten més contenidors al Carrer Antoni Griera.
+ Sol·liciten si es pot recollir el cartró comerç del supermercat i de la farmàcia.
S’estudiarà
+ Sol·liciten reemprendre les tasques de soterrament de les línies de telefònica

MOBILITAT:
1.- Comentar tema circuito bus (Comissió Festes)
Resposta: No es disposa informació sobre aquest punt. Si hi ha alguna proposta que es
faciliti
2.- Horario nuevo en las paradas de bus (Grup Dones Creu d’en Blau)
Resposta: No s’han realitzat canvis d’horari
3.- Marquesinas (Grup Dones Creu d’en Blau)
Resposta: S’està fent el concurs de marquesines.
4.- La Mobilitat del carrer Sant Ignasi cada vegada es mes problemàtica es un carrer
molt estret i amb dos direccions i gran velocitat. (Agrupació cultural i musical)
Resposta: S’estudiarà la possibilitat de col·locar coixins berlinesos
5.- Servei de transport a demanda ( ? ) Com està el tema connexio FFCC amb
baixador vallvidera i Sant Cugat , cap parada para a Can Cortés (AVV Can Cortés)

Resposta: S’ha realitzat una proba pilot a Can Barata. Està previst per al 2018 però un
cop analitzats els resultats de Can Barata.
6.- Millora de l'accesibilitat a la via publica , manteniment , impediment de cadires de
rodes (AVV Can Cortés)
Resposta: En estudi
7.- Manteniment de la senyalitzacio vertical i horitzontal , tintades a l'asfalt indicant tb
limit de velocitat 30. tema indicacions d'ubicacio. A l'accedir per arrabassada en lloc
veus retol de urbanitzacio Can Cortés (AVV Can Cortés)
Resposta: Normalment no es pinten els senyals de 30. Si han retirat algun rètol, es
parlarà amb la Generalitat perquè ho reposin.
8.- Zona aparcamiento calle doctor modrego a la altura del número 30 (AVV Les
Planes)
Resposta: Es recerca informació sobre aquesta proposta, tot i que sembla difícil poder
fer un aparcament.
9.- Personalmente no lo he mirado, pero me dicen que hay paradas del bus con los
cristales rotos.Quien lleva este tema? Es para saber a quien le tengo que pasar estas
averías. (AVV Les Planes)
Resposta: Els inspectors faran una revisió de l’estat actual. Aquestes incidències es
poden
realitzar
a
través
dels
ulls
de
la
ciutat
(https://incidencies.santcugat.cat/informar_incidencia.aspx)

Sent les 20:30 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió.

