GRUP DE TREBALL DE QUALITAT URBANA DE LES PLANES
15 DE MAIG DE 2017

Assistents per part municipal:
Sr. Víctor Martínez, Director de Qualitat Urbana i Mobilitat
Sr. Isaac Villa. Tècnic d’Acció de Barri
Assistents:
Sra. Agustina Alonso, Av Les Planes
Sra. Emilia Cruz, Comissió de festes
Sr. Juan Manuel Cayuelas, Av Les Planes
Sra. Mercedes González, AFA Escola la Floresta
Sra. Diana Otero, Espai Familiar
Sra. Begoña Parareda, Banda i dones
Sra. Dolors Mestre, representant del barri de Can Cortés
Hora: 18:30 hores
Lloc: Centre Cívic.
ACTA DE TEMES TRACTATS I ACORDS
S’inicia la sessió sense ordre del dia i es comunica per part de l’Ajuntament que el departament
de participació ciutadana està creant un formulari on-line per a que tothom que vulgui pugui fer
la seva aportació i d’aquesta manera es podrà crear un ordre del dia per a posteriors reunions o
grups de treball.
Propostes, peticions i suggeriments realitzades pel Grup de Treball de Qualitat Urbana:
-

-

-

-

Es realitza la consulta sobre quan començaran les obres de la segona fase del C/
Sant Francesc d’Assís.
o Víctor Martínez comunica que l’obra es va adjudicar a l’empresa
constructora la setmana passada i està en tramitació l’inici dels treballs.
Hauria de començar en breu, tot i que s’ha de complir tot el procés de
documentació i tramitació abans de poder realitzar l’acta de replanteig per
donar inici a les obres. Es consultarà a Urbanisme ja que és des d’aquest
departament que s’està duent a terme.
Boques d’incendi públiques: Es comunica que hi ha 2 boques d’incendi a la zona de
Can Cortés que consideren que no estan en bon estat i no s’ha fet el manteniment
per part de Sorea. Mostren una fotografies realitzades amb el telèfon mòbil on es
veuen les boques amb oxidació exterior.
o Víctor Martínez explica que Sorea ha realitzat el manteniment corresponent
de la totalitat de les boques d’incendi i que l’oxidació que s’aprecia a les
imatges no afecta al correcte funcionament.
Boques d’incendi públiques: Sol·liciten plànol de boques d’incendi per tenir-ho
penjat al Centre Cívic.
o Es facilitarà el més aviat possible el plànol sol·licitat.
Cablejat infraestructures (electricitat i telecomunicacions): Es comunica que hi ha
molts cables, tant elèctrics com de telefonia, que estan connectats de manera
fraudulenta per veïns i veïnes. Un cop han realitzat la denúncia/reclamació a la
companyia corresponent, venen els tècnics de la companyia i només desconnecten

-

-

-

-

-

la connexió a l’habitatge o la parcel·la, quedant el cable penjant. Això podria
suposar un risc per a qualsevol vianant o cotxe.
o Victor Martínez sol·licita que l’hi facin arribar el llistat de punts detectats
més conflictius per comunicar-ho a les corresponents companyies.
Contenidors de brossa: Es comunica que per poder fer una bona pràctica del
reciclatge de la brossa, necessiten un contenidor per a plàstics al C/ Calvari i es
queixen que hi ha pocs contenidors i que han de fer grans caminades per tirar la
brossa, inclús amb el cotxe. Expliquen que abans hi havia contenidors a la plaça
del Pi i que fa temps que els van treure. Per altra banda comenten que els
contenidors d’orgànic estan sobredimensionats. Sol·liciten plànol d’ubicació de
contenidors.
o Víctor Martínez exposa que el rati de contenidor/habitant es superior al rati
del centre de Sant Cugat i que en tot cas, sempre es compleix amb la
normativa sobre distàncies màximes de veïns a contenidors. A més a més,
l’empresa de recollida d’escombraries disposa del pes dels contenidors de
forma individual.
o En referència als contenidors d’orgànic, es confirma que estan
sobredimensionats, tot i que era el model més petit que existia al mercat.
o S’enviarà plànol amb la ubicació dels contenidors existents per que facin
aportacions i suggeriments per a una posterior avaluació per part dels
tècnics corresponents.
Sol·liciten miralls viaris a les cruïlles i zones on la visibilitat es mínima.
o Víctor Martínez sol·licita que l’hi facin arribar la proposta d’ubicació de
miralls i les necessitats.
Plànol de mobilitat: Sol·liciten que a la web municipal estigui el plànol de mobilitat.
Albert Moratet va entregar un plànol en paper on s’indicaven les senyals i vadens.
Aprofitant el tema de la mobilitat, un veí es queixa que volien tenir els carrers
asfaltats per no tenir clots i que ara que no hi ha clots, es col·loquen elements
d’aquest tipus. També sol·licita més presència policial a les zones més conflictives
on els cotxes sobrepassen en excés el límit de velocitat permès, que es 30 km/h
Cobertura telefònica mòbil i coordenades GPS:
Contaminació acústica: Es comunica que amb l’època de calor alguns veïns/es
dormen amb les finestres obertes i que hi ha molts gossos que borden durant la nit.
Expliquen que l’any es va fer una campanya de conscienciació fent una bustiada i
que aquest any s’hauria de tornar a realitzar. Aprofitant aquesta bustiada també
s’hauria d’informar i recordar que cal recollir els excrements dels gossos.
o Es consultarà amb els responsables per realitzar la sol·licitud.
Panells d’abelles zona circuit bicis BMX: Comenten que faran una sol·licitud a
l’Ajuntament per tal de treure els panells d’abelles. Es realitza la consulta sobre
quina és la distància mínima de la zona d’apicultura a altres zones per poder
realitzar activitats.
o Víctor Martínez explica que aquells panells d’abelles, va ser una proposta
d’un particular que volia emprendre un negoci fa uns anys i que està sota la
responsabilitat d’un apicultor, tot i que es comprovarà si compleix amb la
distància mínima a habitatges. Confirma que facin aquesta sol·licitud.

Sent les 19:25 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió.

