
 

 

Comissionat de Participació Ciutadana 

Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallès 
T. 935 657 000 
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GRUP DE TREBALL QUALITAT URBANA I MOBILITAT A LES PLANES 

28 DE MAIG DE 2018 
 
Assistents: 

Sr. Ignasi López, Espai ECO 
Sr. Marcia Villarraso, AVV i PP de Les Planes 
Sra. Diana Otero, Espai Familiar 
Sra. Sonia Vallano, AVV Can Borrull 
Sra. Ramona, Espai Familiar 
Sra. Begoña Parareda, Agrupació Cultural i Musical de Les Planes 
Sra. Agustina Alonso, Veïna 
Sra. Dolors Mestre, AVV Can Cortés 
Sra. Dolors Mestre, AVV Can Cortés 
Sra. Rosa Golovart, AVV Can Borrull 
Sra. Puri Moreno, AVV Can Borrull 
Sra. Mercedes González, AFA La Floresta 
Sr. Albert Muratet, Cap del servei de Mobilitat 
Sr. Isaac Villa, Tècnic d’Acció als Barris 
 
Excusa l’assistència: 

Sr. Víctor Martínez, Director d’Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat 
 
Hora: 19:00 hores 
Lloc: Casal Les Planes. 

 

ACTA DE TEMES TRACTATS I ACORDS  

 
S’inicia la sessió seguint l’ordre del dia, realitzat arrel dels temes a tractar proposats per les 
diverses associacions i entitats. 
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QUALITAT URBANA: 
 
1.- Control / Esterilització de gats al carrer (Espai Familiar) 

Resposta: Dades de les colònies de gats de carrer registrades actualment a Les Planes:  
 

AdreçaAdreçaAdreçaAdreça    
Entitat assignada Entitat assignada Entitat assignada Entitat assignada 

(Conveni)(Conveni)(Conveni)(Conveni)    
Nucli / VilaNucli / VilaNucli / VilaNucli / Vila    

Número Número Número Número 

gats colòniagats colòniagats colòniagats colònia    
EsterilitzatsEsterilitzatsEsterilitzatsEsterilitzats    

C. de la Llum, 34 Cau Amic Les Planes 10 0 

C. Doctor Modrego, 45 Ciutat dels gats Les Planes 10 7 o 8 

C. Maria Antonia, 18 Ciutat dels gats Les Planes 4 0 

C. Maria Antonia, 5 Ciutat dels gats Les Planes 10 6 

C. Miralluny, 40 Ciutat dels gats Les Planes 10 5 

Passatge de les delícies, 2 Ciutat dels gats Les Planes 8 0 

Passatge del Pi, 13 Ciutat dels gats Les Planes 18 8 

 

Les darreres esterilitzacions que s’han fet són: 
9 gats al C. Maria Antònia, 5: durant el mes de juliol i agost 2017 
15 gats al Passatge del Pi: durant el mes de desembre de 2017. 

 
En els darrers mesos s’ha anat trucant als alimentadors/es de les colònies per 
actualitzar les dades. En gairebé tots els casos s’han pogut actualitzar i alhora, es va 
realitzar la següent visita: 
En data 15 de maig de 2018, es va visitar l’alimentadora del Passatge de les delícies 
núm. 2, per actualitzar les dades i avaluar l’estat de la colònia. Pendent d’esterilitzar 
els gats. 
 
El contacte amb els alimentadors/es dels darrers 2-3 mesos ha permès també donar 
avís a les entitats perquè s’esterilitzin, el més aviat possible, els gats. 

 
2.- Arbre en passatge c/ Maria Antònia, alçada número 18. Envaeix finca i s’està torçant. Les 

arrels estan a la vista (Espai Familiar) 

Resposta: Es revisarà i s’analitzarà l’estat de l’arbre i el risc que pugui tenir. 
 

3.- Zona ajardinada Pasaje La Font y calle Calvario (Comissió Festes) 

Resposta: Els assistents exposen que no es realitza el manteniment de les zones 
enjardinades de les escales del carrer Ntra. Sra. de l’Estrada, Espai Pere Grau entre 
d’altres, que sobretot corresponen amb últimes actuacions o noves creacions de 
zones enjardinades. 
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4.- Mobiliario urbano del cornel (Comissió Festes) 

Resposta: Es un punt que no correspon a Qualitat Urbana, sinó a Seguretat. 
A la cantonada del carrer del Sanatori amb carrer Major del Rectoret, hi ha persones 
que van posar unes cadires de plàstic on es reunien per veure alcohol a la via pública. 
Actualment les cadires o mobiliari no hi es i la Policia Municipal te coneixement dels 
fets. En cas que es torni a repetir una situació similar, es recomana que truquin a la 
Policia Municipal o bé que ho notifiquin de forma presencial el dimecres de 17:30 a 
19:00 al Casal, segons l’horari de presència al barri que realitzen setmanalment. 
 

5.- Cables de la luz, dia a dia empeora (Comissió Festes) 

Resposta: S’estan iniciant la redacció dels plecs de l’acord marc per tal de poder 
contractar el servei tècnic, adaptant-nos a la nova llei de contractes. 
 

6.- Wifi en la planta baja del Casal (Grup de Dones de la Creu d'en Blau) 

Resposta: Dilluns dia 28 de maig, es realitza visita per part dels tècnics del 
departament de Tecnologia per analitzar la problemàtica. 
 

7.- Tema mosquitos planta baja del Casal (Grup de Dones de la Creu d'en Blau) 

Resposta: A l’estiu del 2017 es van fer diverses actuacions als voltants del Casal. 
Aquest any abans de que comenci la presencia del mosquit tigre, s’ha demanat a 
l’empresa de control de plagues contractada que faci una valoració  d’aquest  espai 
per a prendre les mesures adequades per a prevenir la proliferació d’aquest insecte. 
Encara no hem rebut l’informe amb la valoració. En una setmana el tindrem. 
 

8.- Casa de Basilio (Grup de Dones de la Creu d'en Blau) 
Resposta: El sr. Basilio continua ingressat a la residència i de forma totalment 
voluntària. Es va informar al sr. Basilio sobre la previsió d’enderrocament i retirada 
d’elements del solar. Abans de setmana santa, treballadors socials van acompanyar al 
sr. Basilio per agafar estris personals. 
Per part d’Intervenció s’ha obert expedient disciplinari perquè el propietari del terreny 
realitzi l’enderrocament i la retirada dels elements que hi ha al solar. 
 

9.- El mirall del vial fa temps que esta en mala posició i es perillós per els vehicles que circulant 

tant de baixada com de pujada. (Ass. Cultural i Musical) 

Resposta: Punt corresponent a Mobilitat. El mirall del vial correspon al carrer de Maria 
Antonia i de Sant Ignasi de Loiola. Es revisarà l’estat per col·locar-ho a la posició 
correcta. 
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10.- El tema de la WIFI a els centres tant al del carrer Molí com al de la Plaça és un 

inconvenient per les entitats gairebé mai funciona o funciona molt lentament. (Ass. Cultural i 

Musical) 

Resposta: Actualment el servei funciona a través del sistema wifi intern de 
l’Ajuntament i s’han detectat que hi ha talls de senyal. S’està tramitant la connexió 
directa a la xarxa de fibra òptica de Telefónica. 

 
 
MOBILITAT: 
 
Abans d’iniciar amb l’ordre del dia dels punts referents a Mobilitat, es fa un repàs de punts 
de l’anterior Grup de Treball: 
 

- Autobús a Can Borrull: El servei d’autobús es va posar en marxa i com no havia cap 
usuari es va retirar el servei. Els assistents de Can Borrull critiquen la manca de 
comunicació i d’informació de posada en marxa del servei per part de l’Ajuntament. 
Per part de l’Ajuntament, posteriorment a l’inici del servei, i havent detectat la 
manca d’usuaris, es va notificar a la persona sol·licitant del servei. 

- Senyalització de limitació de camions al carrer de Sant Ignasi de Loiola: Per part de 
l’Ajuntament es te constància que la senyal està sol·licitada però es desconeix si ja 
està instal·lada. Cap dels assistents pot confirmar que està instal·lada. 

- Reducció de velocitat a Can Cortès: L’Ajuntament te previst la realització d’un 
concurs per la instal·lació de coixins berlinesos a tota la ciutat. Per aquest motiu 
encara no s’ha fet cap actuació. 

- Senyalització d’accés “Can Cortès” des de la carretera La Rabassada: Es sol·licitarà la 
senyal a la Diputació de Barcelona, que es qui va retirar la que hi havia abans 
instal·lada. 

 
1.- Trasporte público (bus de barri.) Situació del bus a la demanda (Grup Dones Creu d’en 

Blau i Comissió de Festes) 

Resposta: L’inici del bus a la demanda està previst entre els mesos de setembre-
octubre. S’informa que la línia d’autobús existent (L5) mantindrà el mateix servei. El 
transport a la demanda servirà per donar servei a Can Borrull i Can Cortès. Els 
assistents d’entitats de Can Borrull i Can Cortès sol·liciten reunió explicativa per 
analitzar el servei en aquests punts abans de que entri en funcionament. 

 

2.- El Bus del barri últimament té problemes amb les portes i no es poden obrir amb normalitat, 

amb els problemes que això comporta per els usuaris. (Ass. Cultural i Musical) 

Resposta: Es verificaran els problemes esmentats. A banda, els assistents es queixen 
perquè canvien l’autobús nou de Les Planes per l’antic quan l’autobús de La Floresta 
s’espatlla. 
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3.- Calles de un solo sentido (Comissió Festes) 

4.- Rotonda Nuestra Sra Estrada (Comissió Festes) 

Resposta: Al carrer Ntra. Sra. de l’Estrada es podria fer algun tipus d’actuació però una 
rotonda no es viable. Els assistents proposen que l’Ajuntament hauria de fer un estudi 
global de mobilitat a Les Planes amb previsió d’actuacions a curt i llarg termini. 

 

5.- Vehicles aparcats a la cruïlla dels carrers Miralluny i Delícies parada de BUS, plaça de 
minusvàlids, a una vorera i la vorera del davant cua si al cantó aparcant els vehicles. (Ass. 

Cultural i Musical) 

Resposta: Els assistents exposen que hi ha vehicles que aparquen malament per la 
manca d’aparcament i dificulten la circulació o gener situacions de risc. Plantegen que 
es podrien fer notificacions informatives o algun tipus d’avís (sense multa econòmica) 
a mode de conscienciació. Per part del departament de Mobilitat s’estudiarà la 
situació actual. 
 

6.- Mínim 3 Parades de bus al barri de Can Cortés ( al carrer Antoni griera -Avinguda Can Cortés 

- bisbe Odo . Tb una llançadora q surti de CC cap el baixador de Vallvidrera (AVV Can Cortés) 

Resposta: Amb el transport a la demanda, el barri de Can Cortès tindrà cobert el servei 
de transport públic. A la reunió que s’ha de programar, s’estudiarà la millor ubicació 
de la parada o parades previstes. 
El transport que es sol·licita per anar al baixador de Vallvidrera es més complicat 
perquè pertany a Barcelona. 

 

7.- Mal estat voreres , retirada dels arbres vells q malmeten voreres i senyalització de Can 

Cortés des de l’Arrabassada i via de desacceleració per entrar al barri de CC per l’Arrabassada 

(AVV Can Cortés) 

Resposta: S’informa que la Diputació de Barcelona està estudiant l’accés a Can Cortès 
per la carretera de l’Arrabassada 

 

8.- El carrer Antoni Griera de Can Cortés està ple de línies àrees q haurien d’estar soterrades 
tant elèctriques com de telefonia (AVV Can Cortés) 

Resposta: Els carrers de nova urbanització que estan preparats per soterrar les 
instal·lacions existents, caldria que la totalitat dels propietaris fessin (o tinguin feta) la 
conversió d’instal·lació particular d’aeri a soterrat. Els assistents exposen que caldria 
que l’Ajuntament fos subsidiari amb aquells propietaris que no estiguin a favor de fer 
el canvi d’instal·lacions i assumir el cost corresponent i que posteriorment afegissin 
aquest import com una càrrega al terreny o la propietat. 
A banda, els assistents exposen que hi ha pals que estan en molt mal estat i que 
podrien ser perillosos en cas que caiguessin. Els pals estan situats a les següents 
adreces: - Carrer de la Llum núm. 8 
  - Carretera de Vallvidrera núm. 323 (a l’interior de finca privada) 
  - Carretera de Vallvidrera núm. 304 (a l’interior de finca privada) 
  - Carrer de Sant Francesc d’Assís núm. 26 
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9.- Senyalització d’un stop en carrer bisbe Odo Av Can Cortés , per cert la fita de pedra q síndica 
el nom del carrer , degut a actes vandàlics l’han pintat i ara S’ha de netejar el rètol . (AVV Can 

Cortés) 

Resposta: S’estudiarà la proposta de pintar la senyal de STOP al paviment perquè 
tingui més visibilitat que la que hi ha existent.  

 
 
Fora de l’ordre del dia els assistents comenten els següents temes: 

- Aparcament zona Can Borrul: La sra. Puri Moreno exposa que amb la urbanització 
de Can Borrull, no es permetrà aparcar a la mateixa carretera de Vallvidrera i caldria 
analitzar i estudiar una zona d’aparcament. 

- Zones de parada al camí cap a l’estació de ferrocarrils: El sr. Marci Villarraso 
exposa que després de la reunió amb l’Alcaldessa, es va comprometre a instal·lar 
una sèrie de bancs o punts de parada i socialització del camí que va del “centre” a 
l’estació de ferrocarrils. El tècnic d’Acció als Barris realitzarà visita amb Marci per 
estudiar les possibles ubicacions per fer la posterior validació per part del 
departament corresponent. 

- Horari d’autobús no modificats (disseny) i bancs o marquesines a les parades: 
Es revisarà. 

- Reducció de velocitat al voltant de l’antiga farmàcia (Plaça de la Mata): La sra. 
Diana Otero proposa la instal·lació d’un coixí berlinès en aquella zona. 

- Arbre sec i perillós: El sr. Marci Villarraso exposa que hi ha un arbre sec i perillós al 
carrer de Sant Ignasi de Loiola. Fa temps ho va notificar a l’Ajuntament i la resposta 
va ser que l’arbre estava en bon estat però ara amb la calor es veu tot l’arbre sec i la 
resta del voltant verds. 

- Carrer Sant Ignasi de Loiola: La sra. Begoña proposa que el carrer sigui d’un únic 
sentit i proposa que caldria fer comptatge de cotxes per analitzar-ho. 

- Forats a la Plaça Colom: La sra. Mercedes González exposa que hi ha gent que treu 
uns pals que delimitaven l’accés amb vehicles a la plaça (abans d’instal·lar la tanca 
actual). Al treure aquests pals, es queden uns forats força profunds i que per la nit no 
es veuen i on es pot ficar el peu. Sol·licita que es retirin tots els pals i es tapin els 
forats amb la mateixa sorra del terreny. 

- Mirall al carrer Carena trencat o torçat: La sra. Mercedes González exposa que es 
revisi el mirall 

 
 
 

Sent les 20:50 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió. 


