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Acta de la reunió extraordinària del Consell de Barri de Les 
Planes 

 
 
Dia: 23 de gener de 2013 
Hora: 20 hores 
Lloc: Casal l’Elèctric (Les Planes Bcn) 
 
Assistents: 
Joan Puigdomènech, regidor i president del Consell 
Agustín González , sots president 
Francesc Serra (Pla de Barris) 
M. Angeles Quadras (Ass. Cultural Salvem el Molino) 
Estela Espejel (Associació de Veins Veïns per la unificació de Can Borrull) 
Eloi Merino (Associació Veïns la Rabassa del Pi) 
Puri Moreno (Associació de Veins de Can Borrull) 
Carlos Granados (Racó de l’Amistat) 
Sergi Torres (Associació Veïns i Propietaris de Les Planes) 
Diana Otero (Espai Familiar), secretària 
Esther Parareda (Grup de Dones de Les Planes) 
Maria Fabra (Comissió de Festes de Les Planes) 
Esther González (AMPA La Floresta) 
Josep Lara (CIU) 
Bruno de Salvador (PP) 
Pere Soler (PSC) 
Joan Calderon (ICV-EUiA) 
Marta Serrés (CUP) 
 
 
Ordre del Dia: 
1.- Benvinguda per part del regidor de Sarrià-Satn Gervasi 
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
3.- Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes i preguntes pendents 
4.- Informacions d’interès per al barri 
5.- Evolució del projecte d’urbanització de Can Borrull 
6.- Activitats culturals del primer semestre 
7. -Activitats socio-laborals programades 
8.- Informació del Pla de Barris 
9.- Propostes a treballar cara al proper consell de barri. Prec i preguntes 
 
El president explica el fet de reunir el Consell de Barri en el Casal de l’Elèctric, 
comenta que  
Regidor Puigdollés s’excusa que arribarà tard, ens rep  el Sr. Josep M. Julià que fa 
unes paraules de Benvinguda. 
 
Aquesta trobada en aquest lloc vol ser la primera imatge d’una idea que vol evitar 
duplicitats entre les dues parts del barri (Sant Cugat i Barcelona), que vol mancomunar 
serveis com el transport i la seguretat, i vol potenciar l’ús compartit d’equipaments com 
l’Escola Bressol, Centres Cívics, etc. 
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El Sr. Puigdomènech té unes paraules de suport per al mossèn Pere, persona que 
també posa d’exemple per aquesta idea un Les Planes sense separacions municipals i 
comenta que variarà una mica l’Ordre del Dia. 
 
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
S’aprova per consens l’acta de la sessió anterior. 
 
5.- Evolució del projecte d’urbanització de Can Borrull 
El regidor d’urbanisme de l’Aj de Sant Cugat, Sr. Casajoana primerament es disculpa 
perquè ja fa temps es va comprometre a trobar-se amb els veïns, però la falta de 
novetats no hi donava lloc. 
Comenta que la tramitació està molt avançada, que en una setmana s’espera tenir la 
declaració d’impacte ambiental. El pla especial té 3 parts: sanejament, endegament de 
la riera i urbanització, i hi estan implicats la Diputació, l’Ajuntament i els veïns. 
Aprofita la presència dels Regidor de Bcn per demanar-li que impulsin el tema del 
sanejament. Comenta la mala situació per aconseguir el total del finançament i 
comenta que en principi caldrà tenir aquest total per començar les obres. 
 
Intervencions: 
- deficient informació (només a associacions i que es va passar la data per fer 
al·legacions) 
- si hi ha calendari 
- si s’ha pensat a fer servir els fons de lliure disposició i si s’ha consultat als veïns 
- que es van demanar còpies del projecte i no s’han rebut 
Respostes: 
- Quan tinguin projecte concret aprovat es comunicarà a cada veÍ 
- Es calculen 15 dies per la declaració d’impacte, 3 mesos per passar per la Comissió 
d’Urbanisme de Bcn i que quan es tingui el 100% del finançament, calcula a la tardor 
es començarà amb la licitació 
Intervencions: 
- Si no s’aconsegueix el 100% seria possible fer millores parcials  
- Que el tema de la ineficaç informació ja ha sortit diverses vegades 
Respostes: 
- En principi previst fer l’obra d’una sola vegada, es mirarà. Intervé el Sr. 
Puigdomènech comentant la novetat de la llei d’estabilitat pressupostària que dificulta 
la conservació de romanents: assegura però que els fons que els veïns han anat 
estalviant (275.000€) per fer les obres es respectarà. Comenta que el fons de lliure 
disposició per aquest any és de 80.000€ 
- El Sr. Casajoana s’assegurarà que tots els veïns tinguin una còpia del projecte 
d’endegament de la riera, quan estigui enllestit. 
 
El president dóna la Benvinguda al Sr. Puigdollers, regidor de Medi Ambient del Aj de 
Bcn i regidor de Sarrià-St. Gervasi, que es disculpa pel retard en la seva arribada. 
Dirigeix unes paraules al Consell de Barri manifestant la voluntat dels dos ajuntaments 
de treballar conjuntament, comenta la presència també del Sr. Esquerra, gerent del 
districte de Sarrià-St. Gervasi, parla de la necessitat de trobar espais de gestió 
conjunta i destaca el valor de viure enmig d’un Parc Natural. 
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6.- Activitats culturals del primer semestre 
 
El Sr. Jordi González i la Sra. Núria Camps expliquen la missió, l’estructura i el 
funcionament transversal de la Xarxa de Centres Cívics Polivalents – XCCP i 
destaquen la importància de les entitats i associacions del barri en el funcionament 
d’aquests centres. 
Detallen quines associacions hi ha a Les Planes i que fan. De les activitat previstes, 
publicades en la guia que s’edita trimestralment i que està disponible als Centres 
Cívics, destaquen: 
- L’obra de teatre “No dissimuleu”, amb el monologuista Enric Company 
- gran festa de Sant Jordi el dia 20 d’abril a les pistes poliesportives 
 
A més de les entitats el Barri té un espai jove, Punt TIC i el Casal Infantil. Comenta 
que és un goig treballar amb les associacions de Le Planes i aprofita la presència de 
membres d’aquestes per avançar que el termini de presentació de les subvencions 
serà aviat i que el període per presentar-les serà de 20 dies.  
 
Intervencions: 
- Que el Casal Infantil té molta demanda, si s’ha plantejat ampliar el grup 
- Que a la Comissió de Control no s’havia informat del tema subvencions 
Respostes: 
- Que el Casal infantil té una llista d’espera i com que no tots els nens van tots els dies 
aquest any s’ha anat combinat. Que si la llista donés per fer un altre grup s’estudiaria. 
- Que ha aprofitat el moment per deferència a les entitats presents 
 
3.- Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes i preguntes pendents 
 
a) Beques de transport: s’han rebut un total de 28, 28 correctes i 7 denegades. A Les 
Planes afecten a 5 famílies. 
b) S’ha iniciat l’expedient d’inscripció de les finques públiques i els serveis jurídics 
estudien com tramitar-lo 
c) C/ Belladona, de moment i gràcies a l’esforç del Districte de Sarrià-St. Gervasi s’ha 
pogut arreglar el morro de la última corba. Tot i això els veïns qüestionen que al tenir 5 
dies el carrer tallat es podria haver aprofitat formigó almenys per tapar algun forat. 
S’agraeix l’esforç al Regidor present i aquest recorda que a l’Aj. De Barcelona no hi ha 
acord polític per aprovar els pressupostos. 
d) Grup de Mobilitat, Francesc Serra explica: 
- s’ha posat una nova parada del Bus de Barri al c/ Modrego 
- Queda pendent estudiar el sentit de circulació i tema aparcament al c/ N. Sra. De 
l’Estrada 
- S’està treballant amb Educació pel tema del llarg recorregut que fa ara el bus escolar 
e) No s’ha convocat el concurs d’idees per fer ús de la caseta del transformador 
perquè la propietat en té altres plans. 
f) Tema Grup d’Autoprotecció, que els grup de Sol-i-Aire estan disposats a fer-nos una 
xerrada, que ho tenen admirablement ben muntat, que aquests grups també van sorgir 
altres iniciatives que cohesionen el barri. Possibilitat de fer un grup així a Les Planes 
 
g) En relació a les dues propostes que es van presentar per part del representant de 
PSC a la sessió anterior: 
- Proposa que la territorialització del pressupost entri al Ple Municipal, tot i que 
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puntualitza el terme equitat. El Sr. Soler es felicita que entri al Ple i també puntualitza 
el terme equitat. 
- La proposta de fer un Pla de Fonts de les Planes no està encetat però ho tenen en 
compte. 
h) Allargar la barana al parc infantil de la Creu d’en Blau no és possible. 
i) S’està treballant per aconseguir més puntualitat i coordinació del Bus de Barri amb 
els horaris de FGC 
j) Contenidors d’escombraries.  
- S’ha netejat els que hi ha a la c/ Vallvidrera 
- s’han canviat de lloc els del c/ Molí, esperant que aquesta nova ubicació sigui la bona 
 
Intervencions: 
- Si el que hi havia als fons de lliure disposició (no de Can Borrull) s’ha perdut 
- Si es pot canviar el format del Consell, ja que s’allarga massa 
- Es repeteix la necessitat de més seguretat, a l’estació i al córner 
- Que la comunicació Aj. Barri ha millorat molt, tot i que a vegades se segueix tenint la 
sensació que es fa tard i per canals no gaire oberts 
- S’expressa la preocupació pel tema del transport escolar, hi ha hagut baixes i el 
recorregut és massa llarg. El servei perilla de carra al curs que ve. 
- Neteja de boscos 
- Si no es pot allargar barana, que es posi en baden 
- Felicitació als dos ajuntaments per posar-se d’acord i començar almenys a arreglar el 
c/ Belladona 
- Que tot i que el servei de neteja al barri funciona, no passa igual amb el de 
Manteniment, que es deixen coses a mig fer. Es demana més presència de brigades 
de manteniment al Barri 
- Si és possible fer una ampliació del PERI, hi ha força cases que encara estan en 
zona 27 i s’haurien de passar a zona 16 
- Nens de Les Planes que baixen a estudiar a Barcelona no poden gaudir de 
l’abonament de TMB, si es pot mirar de solucionar 
- Forat a la tapa del clavegueram al c/ La Llum 
- Es podria, per agilitzar el Consell, enviar el punt de seguiment i control per correu 
electrònic i així membres ja estarien assabentats 
- problemàtica amb els porcs senglars i batudes 
- Felicitacions per la nova parada i que no es deixi el tema del transport escolar, que 
pot ser una discriminació pels nens de Les Planes que no disposen de transport 
alternatiu. Que es posin dates i compromisos ferms per no perdre el servei. 
 
El president comenta que sense falta convocarà un Grup de Mobilitat per tractar molts 
d’aquests temes i que excepcionalment hi assistirà. 
 
4.- Informacions d’interès per al barri 
 
- Es netejaran les franjes de 9 ha de Les Planes abans del 15 de juny 
- Tema dels Porcs senglars, punts de guaita i batudes fins el 28 de febrer 
- Es demanarà un projecte europeu TIDE “Transport Innovation Deployment of Europe” 
- S’han identificat 3 arbres monumentals més i agraeix tasca del Sr. Andrés Pedrero 
- Anima a votar als Premis de St. Cugat i proposa que treballem per a que el Consell 
de Barri pugui ser candidat l’edició 2014 
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7. -Activitats socio-laborals programades, explica Anna Bordas 
 
- S’ha rebut una subvenció per tirar endavant un programa de formació per blocs 
orientat a la inserció laboral de la dona, S’iniciarà a principis de març, totes les dones 
de les planes poden participar-hi i rebran informació a casa 
- S’obrirà un nou curs de pintura de brotxa gorda d’interior i exterior 
- Es podrà contractar una brigada de neteja de boscos, 1 cap de colla i 3 peons, amb 
un contracte de 6 mesos. Cal que els interessats s’apuntin al SOC i l’Associació de 
Veïns demana poder indicar on s’ha de treballar i que els escollits de veritat siguin 
mereixedors. 
 
8.- Informació del Pla de Barris 
 
S’ha aprovat la pròrroga per 2 anys més, 2013-2014. Resten per gastar 700.000€ 
S’ha fet: 
- c/ La Font i Plaça M. Antònia 
- retirada de la línea de mitja tensió  
- s’ha posat una bionda de protecció al carrer Sant Ignasi de  Loiola 
Resta per fer: 
- c/ Calvari, segurament serà per finals del 2013 
- arranjar c/ La Llum 
 
9.- Propostes a treballar cara al proper consell de barri. Prec i preguntes 
 
- Intervé el Sr. Massanés (UASC i vocal de la Federació d’Associació de Veïns – FAV) 
parlant sobre el Pla de Protecció d’Urbanitzacions, la responsabilitat que tenim com a 
veïns sobre l’entorn, la importància per protegir el barri i també com a cohesiónadors 
de la gent que tenen les iniciatives com la dels grups de Sol-i-Aire. 
 
- S’ha aprovat el Pla de Seguretat, s’ha de tenir en compte 
- Al febrer s’aprovarà el Pla de Mobilitat 
- Lamentacions perquè es considera que es condemna a Can Borrull a no menys de 5 
anys amb el pla d’arrengament parat, si s’ha de tenir el 100% finançat. Desolació i 
indignació dels veïns. No tenir el Pla implica també que els veïns no poden demanar 
permís d’obres per arreglar les cases, durant 5 anys més 
- Necessitat urgent a Can Borrull de les voreres i unes bones estacions de bombeig 
- Necessitat d’arreglar el “Vial”, sempre perillós sobretot quan plou una mica 
- Petició de elaborar un fulletó amb totes les associacions/serveis que hi ha al Barri i 
enviar-lo a cada casa 
- Criteris que se seguiran per arreglar el c/ Calvari (diferències entre c/ Font i c/ Moli) 
- Que es transmeti al Sr. Jordi González que falten activitats per infants de 3 a 6 anys 
- Manca d’informació a tots els veïns sobre la convocatòria del Consell de Barri 
- Que no es tregui de l’Ordre del Dia el tema del transport escolar 
- Que el TIDE no serveixi per anul·lar serveis/equipaments ja existents 
- Si es pot separa el semàfor de sortida del vial a la c/ de Vallvidrera, perquè no 
s’hagin d’esperar tant els vehicles que van a St. Cugat com els que van direcció 
Vallvidrera 
- no hi ha aigua a la font de la ctra. Vallvidrera 
- s’han deixat uns ferros al retirar els containers de crta. Vallvidrera (igual que al 
c/Molí) 
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- Petició que no es deixi a Can Borrull, que hi ha hagut malentesos i que els veïns 
d’aquest sector es mereixen el millor 
- Importància d’arreglar el c/ Belladona: el bus de Barri L5 hi passa més de 30 vegades 
al dia i a més de l’ús que en fan els veïns de Les Planes St. Cugat per anar a l’estació, 
hi ha veïns de Les Planes Bcn que hi viuen i paguen impostos 
- si es pot mirar de posar els contenidors del c/ Molí on estaven abans davant de la 
Cope 
- Felicitacions perquè la plaça de M. Antònia ha quedat molt bé, si es pot mirar de fer 
una accés més directe entre el parc infantil i la plaça (obrir una sortida del parc per la 
banda que dona a la plaça, amb unes escales per baixar al principi del c/ Font) i evitar 
haver de sortir a c/ M. Antònia. 
- S’insisteix en la necessitat de coordinar horari i trajecte bus. 
- al c/ Belladona no passen dos cotxes a la vegada. És perillós, pel matí passa el 
camió de les escombraries 
- va haver-hi un compromís per treballar sobre les unidireccions de carrers del barri, 
però tècnic de l’Ajuntament no han donat senyals 
 
A les 23 hores finalitza la sessió, tot recordant que la propera reunió del Consell de 
Barri de Les Planes serà el dia 24 d’abril de 2013. 
 


