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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. 
 

Dades del curs 2013-14: 20 nens/dia d’un màxim de 27 places 
 
 
 
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. 
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Compromisos per l’any que ve: 1 assegurada la continuïtat 2. no es pot 
concretar la decisió del Consell comarcal sobre la tarifa, però experimentarà una 

mínima variació. 
Pel que fa a una discussió genèrica sobre l’assumpte que es demana es 

convocarà una reunió 
 
 
 
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. 
 
Com es va explicar s’ha buscat la manera més senzilla de subvencionar l’anada 
a la piscina de La Floresta pels veins de Les Planes. La manera de subvencionar 
aquesta anada ha estat crear el tiquet bus-piscina per l’us exclussiu dels veins 

de Les Planes  
 

 
 
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. 
 

Pretenem demanar en la convocatòria de Setembre un Pla d’ocupació. Seguim 
pendents de poder aconseguir fer-ho amb Barcelona 

 
 
Grup de Mobilitat i Seguretat 
 
 

Punt 4 de l’ordre del dia 
 
 
Reunió sobre el Projecte d’urbanització Can Borrull 
 
 

Punt 6 de l’ordre del dia 
 
 
 
5.- Grup de Territori i Qualitat i 6. Evolució del Pla de Barris. 
 
 

Punt 4 i 5 de l’ordre del dia 
 
 
 
- Es demanen més activitats per la canalla de 3 a 6 anys.. 
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S’ha incorporat aquesta petició en el proper exercici de manera que s’ampliarà 
per donar cobertura a aquesta franja d’edat 

 
 
- 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) 
 

Punt 5 de l’ordre del dia 
 
 
- el cartell que hi havia al costat dels containers a l’entrada de Can Balasch ha 
desaparescut i s’hi acumula molta brossa 

Punt 4 de l’ordre del dia 
 
 
- es demana una protecció al tancat de la nova plaça de M. Antònia per evitar que els 
nens baixin pel terraplén 

No tenim resposta 
 
 
- es demana, si hi ha prou demanada, si es pogués allargar l’horari del Casal d’Estiu 

Ens comprometem a allargar l’horari per l’estiu vinent 
 
 
 
- 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 

Serveis tècnics segueixen sense veure clar la proposta 
 
 
 


