ACTA:
CTA: GRUP DE TREBALL QUALITAT URBANA I MOBILITAT A LES PLANES
Data: 14 de gener de 2020
Hora: 18:30
Lloc: Casal Les Planes
Hi assisteixen:
assisteixen:
En representació de les entitats:
(Junts x Sant Cugat) Sra. Núria Fernàndez
(Casal del Pi Can Borrull) Sra. Rosa Golovart Romeu
(AFA Escola La Floresta) Sra. Mercedes González Redondo
(Agrupació cultural i musical de Les Planes) Sra. Begoña Parareda
(Grup de Dones de la Creu d’en Blau) Sra. Maria Zafra
(Ass. de propietaris i veïns de Les Planes) Sr. Marcia Villarraso
(Ass. Veïns Can Cortès) Sra. Esther González
(Secretària Consell de Barri) Sra. Agustina Alonso
(Comissió de Festes) Sra. Emilia Lopez Cruz
(Espai Familiar de Les Planes) Sra. Ramona García Leandro
(Ass. Veïns Can Borrull) Sra. Puri Moreno Gómez
(Ass. Associació La Rabassa del Pi de Les Planes) Sra. Jessica Piera
En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:
(Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat) Sr. Víctor Martínez
(Tècnic d’Acció als Barris) Sr. Isaac Villa
Desenvolupament de la sessió
sessió
Es modifica l’ordre del dia perquè els temes proposats de Mobilitat son exclusivament de Transport a
Demanda, que es tractaran al proper grup de treball específic previst per finals de gener, tal i com es
va acordar.
TEMES TRACTATS DE QUALITAT URBANA:
1.1. - Quina solució s’ha previst pels punts negres on falta llum i quan es faria (Grup Dones Creu
d’en Blau)
S’ha fet la valoració econòmica corresponent i depèn de l’aprovació del pressupost del 2020.
A banda, resta pendent rebre l’informe de les marxes nocturnes que es van realitzar durant el mes de
desembre.
2.semàfor.(Grup
for.(Grup Dones Creu d’en
2. - Arranjament del clavegueram rebentat del vial a nivell del semà
Blau)
Al ser un col·lector de pluvials no es pot aplicar el protocol d’emergències per realitzar la contractació
per la reparació. S’està tramitant l’expedient de contractació per poder realitzat l’arranjament durant
el mes de febrer.
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3.3. - Recollida d’aigües pluvials procedent de les vies del tren just en el túnel d’accés al càrrec
Font de la Mata.
Mata. (Grup Dones
Dones Creu d’en Blau)
S’està treballant conjuntament amb Ferrocarrils per fer un projecte de canalització de les aigües
pluvials.
4.4. - Els pivots de la zona d’aparcament del carrer Can Fló estan arrencats
arrencats (Grup Dones Creu d’en
Blau)
La brigada realitzarà l’arranjament dels pivots durant la setmana o la propera intentant que no
redueixin l’espai per estacionar. També s’intentarà pintar o afegir algun element per millor la seva
visibilitat.
5.5. - Neteja de la zona de contenidors de residus de la plaça de la Creu d’en Blau
Blau (Grup Dones
Creu d’en Blau)
Es va fent el seguiment de la neteja diàriament i es reforçarà la supervisió referent als voluminosos
col·locant adhesius a aquells voluminosos deixats fora de l’horari convingut. A més a més, es
reforçaran els recordatoris dels dies de recollida, o bé als contenidors o bé amb algun cartell.
6.6. - Pròxims projectes previstos per Can Cortés a curt i mitjà termini (AVV Can Cortés)
Punt a tractar al Consell de Barri perquè resta pendent de l’aprovació del pressupost del 2020 i del pla
d’actuació municipal del govern pel mandat.
7.7. - Voreres aixecades? Pla d’actuació per les reparacions i construcció de noves voreres
inexistents. (AVV Can Cortés)
S’ha fet la valoració econòmica corresponent i depèn de l’aprovació del pressupost del 2020.
8.8.- Dates d’actuació per la millora de l’enllumenat. Hi ha un fanal caigut al costat del club amb
perill pels veïns que passegen per la zona. (AVV Can Cortés)
S’ha fet la valoració econòmica corresponent i depèn de l’aprovació del pressupost del 2020.
A banda, resta pendent rebre l’informe de les marxes nocturnes que es van realitzar durant el mes de
desembre.
El fanal caigut es retirarà.
9.9. - En el darrer grup de Treball vam demanar que ens enviessin les actuacions de neteja de
forma periòdica
periòdica y després de reclamar vàries vegades únicament ens han enviat el del mes de
novembre. Si us plau, podeu enviarenviar -nos les dates en las que passa o ha passat la brigada de
neteja? (AVV Can Cortés)
S’Annexa a l’acta els serveis planificats i no planificats de neteja viària i recollides a Les Planes.
(Annex 1)
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10.10. - Poda. Es va sol·licitar que es podessin els arbres i no sabem res de l’actuació realitzada. Es
va demanar en concret que es tallés l’arbre situat a l’Av. Can Cortés, entre 74 i 76. (hi ha una
falsa
falsa acàcia que està envaint el terreny del veïns. Necessitem data d’actuació (AVV Can Cortés)
El tall de l’arbre situat entre els habitatges de l’Av. Can Cortès núm. 74 i 76 es realitzarà durant el mes
de gener o febrer.
El departament de Medi Ambient realitzarà la poda de l’arbrat de bosc que afecti la il·luminació.
11.11. - Camí de Can Casas a Can Cortés es molt perillós pels veïns i necessitem que es plantegin
solucions al respecte, ja que en no existir voreres ni camí adequat per als vianants, realment
dificulta
dificulta la connexió entre les Planes i Can Cortés.(AVV Can Cortés)
La solució no es fàcil perquè la secció del carrer no dona per poder fer dos carrils de circulació i un pas
per a vianants. S’haurà de buscar alternatives que pugui fer viable la petició, com podria ser la
instal·lació d’un pas alternatiu de vehicles mitjançant un semàfor o alguna solució similar. Quan
tinguem una proposta la presentarem al grup de treball.
12.12. - Llums de Nadal. Per què a Can Cortés no es posen llums de Nadal i en canvi a Can Borrull i
Les Planes sí que n’hi ha? (AVV Can Cortés)
La il·luminació de nadal només es posen als eixos comercials i a algun lloc representatiu dels
districtes. Es pot fer la sol·licitud i depenent de la disponibilitat es pot estudiar per la propera
campanya.
13.13. - A Can Cortés no disposem de pipipipi -can i aquest és totalment necessari, ja que la normativa
no permet que els gossos vagin deslligats. (ja hi ha hagut algun ensurt) Si us plau, necessitem
data del projecte per cobrir aquesta necessitat. (AVV Can Cortés)
Co rtés)
No està previst. El terreny proposat a la cruïlla del passeig del Desert amb el camí del Molí de Les
Planes, on està la parada d’autobús, es privat i pertany a l’àmbit del Parc de Collserola. Caldria
expropiar el terreny i acordar les possibles actuacions amb el Parc de Collserola.
14.14. - Cobertura Mòbil. Data prevista per cobrir la necessitat demanada a cada reunió des de fa
més de 3 anys. (AVV Can Cortés)
El departament de Tecnologia informa que recentment han fet un nou estudi de camp de la cobertura
de mòbil a tot el municipi. Un cop estigui tancat, enviaran la part de Can Cortès.
15.15. - Canonades aigua. Aquest any hem sofert a l’Av. de Can Cortés, tres ruptures de canonades,
que durant dies han perdut aigua, patint els veïns els efectes d’ aquest trencament.
tr encament. Sol·licitem
que es realitzi la substitució dels trams que estan en mal estat. (AVV Can Cortés)
Actualment no es pot fer perquè està en fase de liquidació de la concessió i per tant, no es poden fer
més inversions que aquelles estrictament necessàries per garantir el subministrament amb la qualitat
esperada.
L’Associació de Veïns de Can Cortès exposa que hi ha una possible fuita d’aigua a l’alçada de
l’avinguda Can Cortès núm. 74. Estan analitzant si pertany a la canonada general o si pertany a
l’escomesa particular de l’habitatge.
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16.16. - Sol·licitem que es posin containers al costat del restaurant Can Casas, ja que el més proper
(on van a tirar les escombraries) sempre queda desbordat i els porcs senglars l’escampen i
tomben els contenidors. (AVV Can
Can Cortés)
Durant aquest mes s’afegiran contenidors a diverses ubicacions:
- Ampliació a bateria complerta dels contenidors ubicats davant del restaurant Can Cortès
(Av. Can Cortès núm. 36)
- Ampliació de bateria complerta dels contenidors situats a l’av. Can Cortès núm. 72
- S’està estudiant ampliar la bateria situada a la cruïlla del carrer Sanatori amb camí de Can
Cases però no hi ha espai i la finca del darrera es particular.
17.17. - Papereres. El barri està molt brut, la gent quan passeja deixa les escombraries pel carrer, ja
que no hi ha papereres, ni tan sols al carrer principal. (AVV Can Cortés)
Durant aquest mes s’instal·laran papereres a les parades d’autobús.
18.18. - Contenidors de reciclatge. A molts veïns de Can Cortés, ens és impossible reciclar donat
que hi ha molts pocs contenidors de vidre, paper, envasos. Hi ha molta distància entre els
contenidors de reciclatge. (AVV Can Cortés)
Durant aquest mes s’afegiran contenidors a diverses ubicacions:
- Ampliació a bateria complerta dels contenidors ubicats davant del restaurant Can Cortès
(Av. Can Cortès núm. 36)
- Ampliació de bateria complerta dels contenidors situats a l’av. Can Cortès núm. 72
- S’està estudiant ampliar la bateria situada a la cruïlla del carrer Sanatori amb camí de Can
Cases però no hi ha espai i la finca del darrera es particular.
19.19. - Ja que l’última fase de Sant Francesc d’Assis va ser bastant deficient (llambordes trencades
i soltes, embassaments d’aigües, etc.). Algú farà un seguiment en la pròxima? I arreglaran el que
es va fer malament? (APP
(APP i VV Les Planes)
Es traslladarà a l’àmbit d’Urbanisme.
El representant de l’Associació de propietaris i veïns de Les Planes sol·licita que es realitzi una reunió
específica per informar als veïns del carrer Sant Francesc d’Assis o els que estiguin afectats pel tall del
carrer.
20.20. - Depuradora amb males olors i amb manteniment incorrecte o deficitari. Necessitem
informació sobre el manteniment i accions realitzades per eliminar males olors i el fang que
deixa anar. (AVV Can Cortés)
S’instal·larà una tapa per evitar la problemàtica de les olors. Ja està la proposta realitzada i es farà el
més aviat possible.
S’annexa a l’acta les darreres analítiques, així com el full de seguiment del manteniment de la
depuradora del mes de desembre.
(Annex 2)
21.21. - Unió entre
entre els carrers Av. Can Cortés, amb Antoni Griera hi ha un passatge a l’alçada del
número 54 y es podrien fer unes escales per unir els dos carrers. (Espai Familiar)
Es traslladarà a l’àmbit d’Urbanisme.
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22.22. - Parc Creu d’en Blau. No hi ha llum en la part de dins dels jocs infantils. Poca visibilitat.
(Espai Familiar)
S’ha fet la valoració econòmica corresponent i depèn de l’aprovació del pressupost del 2020.
A banda, resta pendent rebre l’informe de les marxes nocturnes que es van realitzar durant el mes de
desembre.
23.23. - Informació del Pla d’acció als carrers tallats. Sant Francesc d’Assis,
d’Assis, Verònica y C. La Llum
(Comissió Festes)
Pertany a l’àmbit d’Urbanisme. S’està realitzant l’encàrrec per la redacció del projecte executiu i
posteriorment s’haurà de realitzar la licitació de les obres.
24.24. - Sant Francesc d’Assis amb C.la Llum està previst adaptar el carrer perquè pugui passar el
bus de barri y donar més servei als usuaris. (Comissió Festes)
Es traslladarà a l’àmbit d’Urbanisme.
25.25. - Carrer Nostra senyora
senyora Estrada amb C. Maria Antonia, es gira completament envaint la
calçada completament i sense visibilitat. Han fet algun estudi per evitar aquesta maniobra.
(Comissió Festes)
No s’ha realitzat cap estudi.
26.26. - Estan fent algun estudi de carrers en una sola
so la direcció? (Comissió Festes)
No s’ha realitzat cap estudi.
27.27. - Quan estarà solucionant el desperfecte de les últimes pluges a la carretera Vallvidrera amb
Font de la Mata? (Comissió Festes)
Al ser un col·lector de pluvials no es pot aplicar el protocol d’emergències per realitzar la contractació
per la reparació. S’està tramitant l’expedient de contractació per poder realitzat l’arranjament durant
el mes de febrer.
ALTRES TEMES FORA DE L’ORDRE DEL DIA:
- No funcionen alguns semàfors a la carretera de Vallvidrera a Can Borrull.
- A la carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, a l’alçada del núm. 301, hi ha un contenidor d’orgànic
fora de la vorera que dificulta el seu ús i fins i tot es perillós per als usuaris. La representant de
l’Associació La Rabassa del Pi de Can Borrull informa que ha presentat instància informant
d’aquesta incidència però que encara no ha rebut cap resposta.
- Mirall trencat a la carretera de Vallvidrera a Sant Cugat, a l’alçada del núm. 340.
- Pujades i baixades de tensió elèctrica de companyia a la zona de Can Cortès.
- Excessiva pressió d’aigua de companyia a la zona de Can Cortès.
- Revisar els arbres que hi ha a la cruïlla del carrer Font de la Mata amb carrer de Maria Antònia, que
tenen les arrels molt superficials i estan en una zona amb pendent.
- Arbres d’un terreny privat que envaeixen el carrer Llum, a l’alçada del núm. 28.

Sent les 19:40 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió.
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