
1 
 

Acta de la reunió del Consell de Barri de Les Planes 

Dia: 3 de juliol de 2012 

Hora: 20 hores 

Lloc: Casal Les Planes 

 

Assistents: 

Joan Puigdoménech (regidor i president del Consell) 
Agustín González (sots-president) 
Francesc Carol (regidor participació) 
Sergi Torres (Associació de Veïns i Propietaris Les Planes) 
Eloi Merino (Associació de Veïns la Rabassa del Pi) 
Carlos Granados (Racó de l’Amistat) 
M. Àngels Quadras (Ass. Cultural Can Borull) 
Bruno de Salvador (PP) 
Josep Lara (CIU) 
Joan Calderon (Iniciativa-Verds) 
Pere Soler, (substitut, PSOE) 
Guim Pros (CUP) 
Diana Otero (Espai Familiar Les Planes, secretària) 
 
Ordre del Dia: 
1. Acta de la sessió anterior 
2. Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes o preguntes pendents 
3. Informacions d’interès pel barri  
4. Presentació del Síndic de Greuges 
5. Informació del grup de treball de mobilitat i seguretat 
6. Informació del grup de treball de territori i qualitat urbana 
7. Propostes a treballar cara el proper Consell de barri 
8. Precs i preguntes 
 
1.- Acta de la sessió anterior 

Intervé el Sr. Soler comentant que a l’acta troba a faltar la menció de quan es va decidir que el c/Font 

s’arrengaria amb el fons de lliure disposició. El Sr. President explica el funcionament dels grups de treball i el 

Consell de Barri, i es decideix deixar l’acta en suspens per la seva revisió i portar-la al proper consell de barri. 

 

4.- Presentació dels Síndic de Greuges 

Es presenta el Sr. Jaume Clavell, síndic de greuges de St. Cugat que va renovar el seu càrrec el passat 27 de 

juny 2012. Comenta la seva satisfacció per l’àmplia representació i participació al Consell de Barris de Les 

Planes. Renova la seva promesa d’acompliment del Reglament del Síndic i explica les diferents maneres que hi 

ha de posar-se en contacte amb la sindicatura: oficina, web, telèfon, correu electrònic. 

 

2.- Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes o preguntes pendents 

Ordenació de Can Borrull:  

- es torna a publicar l’informe d’impacte ambiental havent-hi incorporat els requeriments de la Generalitat. 

- S’estan fent els estudis geotècnics del mur 

- al setembre s’enviarà a la Generalitat per a que faci la declaració d’impacte ambiental 

- al novembre s’enviarà el Pla Especial de millora urbana. 

Els assistents demanen  si es podran fer al·legacions i el president ho preguntarà. 

Escola Bressol: 
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- S’han fet les Jornades de Portes Obertes 

- S’han inscrit 10 famílies i es farà promoció per arribar a les 20 en 1 any 

- Se’n fa càrrec una cooperativa i es permet més flexibilitat d’horaris 

Transport Escolar: 

El president es comenta que les famílies han rebut una carta i que han hagut de donar un número de compte 

corrent sense saber encara quin serà l’import. Es va adreçar al Consell Comarcal i li han assegurat que només 

és per poder saber quines són les necessitats i que en cap cas el fet de donar un número de compte corrent 

implica el pagament. Qui ho desitgi es podrà desapuntar i comenta que la cuota dependrà de la inversió que 

faci la Generalitat. 

Llegeix dues cartes. La primera és una carta del Consell Comarcal adreçada als directors de centres i la segona 

una carta del Consell Comarcal adreçada al CEIP Leonardo da Vinci sobre la cuota. Resumint-les el tema de la 

cuota dependrà de la inversió de la Generalitat, recorden que és un servei no obligatori i que el Consell 

Comarcal s’encarrega només de gestionar-lo. 

 

Intervé el Sr. Torres comentant que el barri té un gran problema i demana sensibilitat a les administracions 

implicades (ajuntament i generalitat) per solucionar-lo. 

 

Intervé la Sra. González. Va ser elegida per l’AMPA del CEIP la Floresta com a representat al consell, però 

sembla que l’ajuntament no contempla que l’AMPA tingui representant als consell de barri. El president 

comenta que a ell li sembla bé i que solucionaran el fet que pugui ser membre. La Sra. González demana que 

els tècnics no marxin abans d’acabar el Consell de Barri, per tal de poder adreçar-se directament. 

 

El Sr. Salvador comenta que potser seria qüestió de prioritzar els recursos de què disposa l’Ajuntament. 

 

Pla de Barris: (presenta Sr. Carol) 

- Estat de les obres del c/ de l’Estrada. La xarxa telefònica i de fibra òptica anirà soterrada, comenta les 

dificultats que s’han trobat (instal·lacions antigues i mancança de plànols fidedignes). La vorera serà al mateix 

pla i pintada de vermell. 

- Nou projecte de soterrament de la línea de mitja tensió de Can Flo a Can Casas. Negociacions amb Fecsa i 

s’ha aconseguit que l’empresa pagui el 50% i Pla de Barris l’altre 50%. Implica la possibilitat d’arrengament del 

c/Sanatori. 

- c/ Font: es calcula que es podran adjudicar les obres a finals de juliol 

- Sots en el trajecte del Bus de Barri: segons la seva magnitud es repararan ràpidament, com feines de 

manteniment de la via, n’hi ha d’altres que necessiten d’un estudi i unes tasques més complicades. 

El Sr. Torres demana que es miri el sot que hi ha al c/Torrent i que reclama una solució urgent, ja que està 

començant a afectar la casa d’un veí. 

 

Altres propostes: 

- Neteja del bosc a la zona Can Cortés, passarà a ser tractat a la propera reunió de la comissió de territori 

- Marquesines de les parades del bus 

- pàrquing a l’estació. Comenta que no serà del tot possible. Sr. Granados demana que al menys es delimiti 

quina zona és Barcelona i quina St. Cugat. 

- Segureta t a l’estació. És un tema que s’està tractant en el grup de treball 

- S’ha acceptat la presencia dels representant dels grups polítics en els grups de treball 
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3.- Informacions d'interès pel barri 

- Xerrada al Casal sobre els ajuts a la gent gran (dia 9) 

- La possibilitat d’inscriure les finques de l’antiga corporació metropolitana a nom de l’Ajuntament i així poder 

endegar un projecte d’aprofitament del bosc. Es cedirien al Consorci del Parc, que en faria la gestió forestal,  i 

en el conveni  l’Ajuntament vol per una banda assegurar la producció de biomassa i com que aquesta gestió 

genera treball, tenir per la gent del municipi una mena de cupo de preferència a l’hora de formar/contractar. 

- Concert al Pantà de Vallvidrera dins la programació de “Música als Parcs” 

- Desallotjament de Can Flo. Fa un repàs des de l’any 2009 i que finalment està tancat i amb un guarda de 

seguretat vigilant. 

 

5.- Informació del grup de treball de mobilitat i seguretat 

El Sr. Muratet comenta com s’ha tractat en aquest grup el tema del transport escolar. Explica com estan les 

gestions per prolongar la línia de Bus Urbà tot i que puntualitza que aquesta no és una solució del tot 

satisfactòria per ningú. Els altres temes tractats consten a l’acta de la darrera reunió del grup que s’ha enviat a 

tots els membres del Consell. 

Agraeix la participació dels Mossos en els grups de treball. 

 

Intervé el Sr. Torres insistint en el tema de la seguretat a l’estació dels ferrocarrils. Demana més efectius per 

ajudar als responsables de l’estació o si cal una intervenció directa a la Residència. 

 

Es comenta el Pla de Mobilitat, que marca les directius, també per Les Planes, es demana que s’expliqui al grup 

de treball.  

Es demana presència de l’AMPA en aquest grup de treball. 

Es demana tornar a mirar el tema de les direccions dels carrers i els carrers d’una direcció. 

Es demana més informació a l’AAVV i demés entitats sobre les reunions, visites, situacions que afectin al Barri. 

 

6.- Informació del grup de treball de territori i qualitat urbana 

Temes tractats: situació i nombre de contenidors. neteja viària, enllumenat, necessitat d’allargar la tanca que 

s’ha posat a la zona de jocs infantils,  millora del paviment 

 

7.- Propostes a treballar cara el proper Consell de Barri i 8.- Precs i preguntes 

Es demana saber com està l’estat del pressupost de lliure disposició de Can Borrull. 

L’Espai Familiar demana  estudiar la possibilitat que l’Ajuntament destini una partida a alleugerir el cost del 

transport escolar. 

Es comenta la pLara de paneroles que hi ha a la planta -1 del Casal. 

Es torna a treure el tema de l’estat lamentable del c/ Belladona. 

Es demana informació sobre la partida de la generalitat de la Llei de Barris 

Can Borrull demana una reunió amb els tècnics a fi d’aprofundir les informacions sobre el Pla d’Ordenació. 

El Racó de l’Amistat lliura una llista de 22 punts. 

Es demana si el dia 12 (inici del curs) es pot garantir la possibilitat d’anar al CEIP La Floresta en transport 

públic. No pot haver-hi un compromís ferm, s’estan fent tots els possibles. 

Es demana que les actes dels grups de treball i dels Consell de Barri estigui penjades. 

Que si es destinen partides de lliure disposició a obres de Pla de Barris, quan arribin els diners no es facin servir 

per altres fins. 

Es demana quan s’arreglarà el c/ Llum, serà en 2013. 
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Es comenta la ocasional falta de puntualitat del Bus de Barri. 

 


