
 

Acta de la reunió del Consell de Barri de Les Planes 
 

 
Dia: 25 d’abril de 2013 
Hora: 20 hores 
Lloc: Centre Cívic Les Planes 
 
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) 
Mercedes González (AMPA La Floresta) 
Josep Lara (CIU) 
Bruno de Salvador (PP) 
Pere Soler (PSC) 
Joan Calderon (ICV-EUiA) 
Guiu Pros (CUP) 
 
Ordre del Dia: 
1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior. (Acta) 
2. Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes o preguntes pendents. (Text) 
3. Informacions d'interès pel barri. 
4. Grup de treball de mobilitat i seguretat. (Acta) 
5. Grup de treball de territori. (Acta) 
6. Evolució del Pla de Barris. 
7. Reunió sobre el Projecte d’urbanització Can Borrull. (Acta) 
8. Propostes a treballar cara al proper consell de barri. Precs i preguntes 
 
El president dona la Benvinguda als assistents i explica dues novetats que s’han 
introduït per tal de, per una banda, millorar la informació i , per l’altra, no allargar els 
Consells de Barri, cosa que restava temps a les intervencions dels veïns. 
- amb la convocatòria s’han adjuntat tot un seguit d’actes i documents informatius 
sobre alguns dels punts de l’Ordre del Dia 
-  després de cada punt de l’Ordre del Dia s’obrirà un torn obert de paraules 
 
Dóna la benvinguda també als Sr. Xavier Fornells (Director de l’àmbit de Gestió de 
Servei a les Persones), Albert Muratet (Cap del Servei de Mobilitat) i Sr. Esquerré (Cap 
de la Policia), i molt especialment al Sr. Jaume Clavell, Síndic de Greuges. 
 
 



 

 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior 
S’aprova per consens l’acta de la sessió anterior. 
 
2.- Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes i preguntes pendents 
Comenta que s’ha enviat un document amb aquesta informació, demana si hi ha cap 
comentari. 
Hi ha un comentari sobre el transport escolar, que es tractarà en el punt de l’Ordre del 
dia corresponent. 
 
3.- Informacions d’interès pel barri 
Intervé el Sr. Fornells. 
 
Escola Bressol:  
Ha augmentat a 17 els infants inscrits. El concurs que va guanyar DobleVia finalitza 
aquest curs, s’ha decidit convocar un nou concurs per 2 anys + 1. Així queda 
assegurada l’Escola Bressol per 3 anys més amb el model d’ara: servei públic 
(supervisió pública) amb gestió privada. Això implica també que l’aportació de 
l’ajuntament disminueix (costava 120.000€ l’any i l’objectiu és que siguin uns 30.000€). 
Les mesures de flexibilitat horària i el dinar de carmanyola sembla que s’ajusten més a 
les necessitats del barri i han fet augmentar el nombre d’usuaris. Aquestes mesures 
poden ser interessants per d’altres escoles bressol del municipi, s’estudiarà. 
 
Intervencions: 
- s’entén, tot i que no acaba d’agradar, que s’informi abans en un Consell de Barri que 
en les comissions de control 
- no agrada el model, que es compara amb una prova pilot per externalitzar serveis 
públics, tot i que aquest debat no és d’un consell de barri. 
- preocupa que l’Escola bressol El Molí sigui més una ludoteca que una escola bressol, 
per la “disbauxa” d’horaris. 
 
Es contesta que a l’Escola El Molí se segueixen els preceptes de servei públic i la 
flexibilització d’horaris, amb uns mínims establerts, no afecta a la qualitat. 
 
Transport Escolar: 
La Generalitat aportarà una quantitat, s’assegura el servei per un any més. Es reitera 
la obligació que sent l’Ajuntament envers el Barri per assegurar-li un transport en 
condicions cap al CEIP La Floresta. Si la Generalitat deixés de pagar, s’hauria de 
buscar una alternativa que garanteixi que els infants van asseguts i cordats. 
Pel tema de les tarifes, encara no es pot avançar rés, tot just s’assegura el servei, s’ha 
de treballar en aquest altre punt. L’Ajuntament assumeix la diferència entre el cost real 
(780€ anuals per nen/a) i el que paguen les famílies (270€). 
 
 
 
 
 
 



 

Intervencions: 
- si l’Ajuntament s’estalvia uns diners amb la gestió de l’Escola Bressol els podria 
destinar al transport escolar, o treure d’altres partides. 
- es demana clarament si queda garantit el servei públic 
- es demana a l’Ajuntament que es faci càrrec de la totalitat de l’import. Que es treguin 
d’altres partides. Es fa una crida en aquest sentit a tots els grups polítics. 
- aquests responen que han plantejat aquesta qüestió en nombroses vegades, que 
demanen el manteniment del servei i la seva gratuïtat, que es treguin els diners 
d’altres partides, ja que és una necessitat que té el barri per les seves característiques 
geogràfiques. 
 
El Sr. Fornells comenta que s’han reunit moltes vegades amb l’AMPA, que s’ha tractat 
poc el tema del transport a les Planes, i ofereix la possibilitat d’una nova reunió per 
tractar aquest punt. 
 
Robatoris: 
Intervé el Cap dels Mossos per explicar els casos de robatoris silenciosos que ha 
hagut al barri últimament. Han estat 4 casos (un al gener i tres en una setmana d’abril). 
Aquests darrers han fet augmentar la sensació d’inseguretat. Comenta que tot indica 
que és delinqüència local que comet robatoris en cases, emportant-se petites coses. 
Segons les dades, Les Planes és un barri tranquil, potser calen més denúncies quan 
es produeixi algun fet.  
 
Intervencions: 
- es comenta la sensació de poca presència policial 
- es demana una dotació fixa pel barri 
- es comenta que la presència policial és un element dissuasori 
- que apart dels robatoris hi ha altres fet (actes vandàlics, comportaments, etc.) que 
també contribueixen a la sensació d’inseguretat 
 
El Cap dels Mossos comenta que miraran les dades del patrullatge i si s’escau 
s’augmentarà, recorda la necessitat de denunciar, ja que a l’hora d’organitzar les 
patrulles es basen en dades, treballen per sectors i segons requeriments. Ofereix la 
possibilitat de fer xerrades als veïns sobre mesures de protecció. 
 
Plaça de Maria Antònia: 
Acabada i inaugurada, l’alcaldessa agraeix la invitació. 
 
Relacions amb Les Planes Barcelona: 
S’enforteixen, per arreglar el carrer Belladona, s’inclourà la banda de Bcn en l’estudi 
de mobilitat i a canvi l’Aj. de Bcn donarà més prioritat a l’arranjament del carrer. 
Intervé el Sr. Soler comentant que igualment la mobilitat a Les Planes s’anava a 
estudiar en el marc del Pla de Mobilitat de Sant Cugat. 
 
Piscina: 
S’ha estudiat la demanda de posar un piscina desmuntable per l’estiu. És complicat, 
s’ha proposat fer un bitllet integrat Bus-entrada a la piscina de La Floresta. Es 
treballarà per trobar models i diferents opcions. 
 
 



 

 
 
Grups d’Autoprotecció: 
Es convoca una reunió pel dimarts 30 a les 20 hores en la qual es tractarà el tema des 
grups d’autoprotecció. Comptarà amb la presència de veïns de Sol i Aire, Can Barata, 
Sant Medir i Mas Fortuny. 
Es comenta que la darrera neteja de marges s’ha fet curosament, han recollit les 
restes, etc. 
El president del Consell trametrà les felicitacions. 
Es recorda que hi ha una moció presentada a l’Ajuntament per impulsar l’aprofitament 
de la biomassa dels boscos. 
 
Pla d’ocupació: 
S’ha posat en marxa un Pla d’ocupació per 4 veïns que netejaran el bosc de deixalles, 
a més de tenir una feina se’ls forma. 
L’objectiu serà, aprofitant les sinergies amb la banda de Barcelona, de fer plans 
d’ocupació conjunts entre Barcelona, el Parc de Collserola i Sant Cugat. 
Es comenta la necessitat que aquests plans es mantinguin i a ser possible augmentin. 
 
4.- Grup de Mobilitat i Seguretat 
Intervé el Sr. Muratet, que repassa l’acta que s’ha lliurat als membres del Consell amb 
anterioritat. 
- segueix el problema amb la targeta multi-viatge, “pica” dues vegades. Demana que 
quan passi, s’avisi a través de la bústia ciutadana (web de l’Ajuntament). 
- davant la controvèrsia que genera la direcció única al Carrer Nostra Sra. de l’Estrada, 
es provarà de limitar els espais d’aparcament amb senyalització i mantenir els doble 
sentit de circulació. 
- Validesa de la T12 
- el transport escolar pertany a Educació 
- s’estudia la connexió de Les Planes amb CEIP La Floresta pensant més en pares, no 
alumnes, per exemple quan s’ha d’anar a reunió 
- s’està estudiant l’horari del bus de barri a Can Borrull pel matí 
- pels temes de seguretat que es van tractar al grup de treball avui han vingut a 
explicar els mossos 
 
7.- Reunió sobre el Projecte d’urbanització Can Borrull 
S’ha enviat l’acta de la reunió que van mantenir veïns de Can Borrul amb El regidor 
d’Urbanisme i Obres, Sr. Casajoana, amb el president del Consell de Barri i amb el 
Director de Territori i Qualitat Urbana, Sr. Martínez. 
Sembla que no tothom l’ha rebut. 
El president del Consell ressalta els compromisos adquirits en aquesta reunió: 
- S’enviarà un resum entenedor del pressupost a cada veí 
- S’enviarà una simulació a l’alça dels costos que representa per cada veí 
- S’estudiaran condicions de pagament 
- Es convocarà una nova trobada 
 
 
 
 
 



 

 
Intervencions: 
- es comenta la preocupació per l’esforç que representa pels veïns fer front a aquests 
costos 
- Es demana que els veïns no hagin de pagar rés 
- Es recorda la proposta de fer autoconstrucció de les voreres, cosa que abaratiria el 
cost 
- Es comenta que es poden buscar subvencions 
- Es comenta la possibilitat de que l’Ajuntament faci d’avalador (com s’ha fet a per al 
carrer Capella de Sant Joan de Mira-Sol) 
- Es comenta que el punt de la depuradora, les aigües residuals, es posa dintre del 
pressupost com que l’assumeix l’Ajuntament, quan de fet li toca assumir-ho, ja que els 
veïns ja paguen els seus impostos. 
- Es demana que en l’escrit que s’adreci a cada veí es detalli, si és possible, el 
calendari 
- Es demanen explicacions més planeres, pot ser posar un arquitecte/advocat d’ofici 
per a qui vulgui pugui anar a que li expliqui. 
- Es demana si segueix la necessitat d’aconseguir el 100% del finançament per tal de 
començar les obres. 
- Es demana si en les quotes de cada veí entra el mur de la riera, o si en el registre es 
posarà la “mosca”. 
 
Es contesta que s’afegirà a l’acta el tema de l’autoconstrucció de les voreres, que 
s’estudiarà el tema dels avals, que l’execució parcial planteja molts problemes. Tothom 
és conscient de la necessitat de desencallar el projecte, que és molt necessari per la 
qualitat de vida dels veïns de Can Borrull i que s’ho mereixen. 
 
5.- Grup de Territori i Qualitat i 6. Evolució del Pla de Barris. 
 
Francesc Serra comenta que s’hi treballa molt en els Grups de Treball i des de Pla de 
Barris. 
 
- carrer Sant Francesc d’Assís, dos importants esvorancs, pendents dels resultats dels 
laboratoris que determinaran com arreglar-los. Son producte de filtracions d’aigües, la 
reparació anirà a càrrec de Manteniment, no de Pla de Barris. 
- es comenta que després d’uns anys d’obres noves, a càrrec de Pla de Barris, ara 
entra/ha d’entrar més el Servei de Manteniment de l’Ajuntament, i que així és i serà. 
Els veïns veuran com s’arreglen petites coses amb més rapidesa. 
- Barana c/ Miralluny, per exemple 
- S’han arreglat els esvorancs al c/ Llum, per insistència del president del Consell 
- Es comenta plaça de la Mata, que està molt deixada i s’han de començar a fer-hi 
actuacions. 
- La riera es mereix un tractament com a tal (dins com estem d’un parc natural). - Es 
dona la paraula a un veí del carrer Modrego que té un problema important amb unes 
canalitzacions d’aigües residuals i desavinences amb alguns veïns a l’hora de 
solucionar-lo. El president del Consell reitera la voluntat d’arreglar el problema i 
l’emplaça a mantenir una reunió personalment per parlar-ne. 
 
 
 



 

 
- Es comenta el paper que ha de fer l’Ajuntament en aquests casos. 
- L’Associació de Veïns comenta que les actuacions han estat a petició seva. 
- Es recorden els punts que fan impossible el pas dels autobusos nous, i es comenta 
que s’estan arreglant. Queda l’últim punt: la baixada del semàfor que dóna a la 
Carretera de Vallvidrera. 
- Es comenta que s’asfaltarà el Vial, en els dos trams que més ho requereixen 
-Es licitaran les obres del Carrer Calvari, finalment es poden avançar les obres (que 
s’havien previst pel 2104) es calcula l’inici abans de l’estiu. S’asfaltarà el tram final (de 
terra), es farà només de baixada. 
- Faltarà el carrer de la Llum, gairebé reparació artesana. 
El Sr. Serra comenta que cal definir ara quins projectes es duen a terme amb el 
romanent de lliure disposició, que és d’uns 54.000€.  
- Es comenta la possibilitat que s’arregli el c/ Sanatori. Sembla una bona idea i s’hi 
treballarà en els grups de treball. 
 
Anna Bordas explica els aspectes més socials: Pla d’ocupació esmentat, amb la doble 
vessant d’ocupació i formació,  i els tallers gratuïts per dones treballadores. Anima a 
puntar-s’hi. 
Comenta que en el tema de sensibilització mediambiental,s’ha proposat el 8 de juny 
per fer una jornada per tots els veïns d’endreça de la riera (coincideix amb una activitat 
de les mateixes característiques que es fa a tota Catalunya). 
- Es comenta que els plans d’ocupació són positius, i es demana quanta gent ha 
participat dels tallers. 
 
8.- Propostes a treballar cara al proper consell de barri. Precs i preguntes 
- Es demanen més activitats per la canalla de 3 a 6 anys. La darrera festa de Sant 
Jordi va estar molt bé, encara que per nens/es una mica més grans. 
- es demana si es poden presentar les dades demogràfiques de Les Planes 
- es demana conèixer l’estat de comptes dels fons de lliure disposició (rendició de 
comptes) 
- felicitacions per les obres que es van fent, l’AAVV es solidaritza amb Can Borull i 
demana que quan es tractin segons quins temes assisteixin els regidors corresponent i 
que es quedin al Consell de Barri fins el final. 
- es presenten 23 nous punts on cal manteniment i es menciona que no funciona l’aire 
condicionat del Centre Cívic 
- el cartell que hi havia al costat dels containers a l’entrada de Can Balasch ha 
desaparescut i s’hi acumula molta brossa 
- es demana una protecció al tancat de la nova plaça de M. Antònia per evitar que els 
nens baixin pel terraplén 
- es demana, si hi ha prou demanada, si es pogués allargar l’horari del Casal d’Estiu 
- es comenta que es va desestimar l’accés de la plaça M. Antònia al parc que hi ha per 
manca de seguretat, quan és bastant més perillós que els nens/es surtin del parc al 
carrer per tal d’anar a la plaça. Es demana que es reconsideri 
 
A les 22.30 h finalitza la sessió recordant la propera reunió el dia 4 de juliol 2013. 
 


