Acta de la reunió del Consell de Barri de Les Planes
Dia: 4 de juliol 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 Veïns per la unificació de Can Borrull)
Eloi Merino (Associació Veïns la Rabassa del Pi)
Puri Moreno (Associació de Veïns 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)
Jordi Carreras (PP)
Pere Soler (PSC)
Joan Calderon (ICV-EUiA)
S’excusen:
Quim 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.
3. Informacions d'
interès pel barri.
4. Actualització dels temes sorgits als grups de treball.
5. Evolució del Pla de Barris.
6. Projecte d’urbanització Can Borrull.
7. Propostes a treballar cara al proper Consell de Barri. Precs i preguntes.
1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior. (s’adjunta l’acta)
S'
aprova l'
acta de la sessió anterior amb la petició d'
especificar l'
autoria de les intervencions.
2. Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes o preguntes pendents
El president exposa i es comenten els punts del annex 2, que s'
ha enviat als membres per
agilitzar la revisió dels temes a tractar.
3.- Informacions d'interés pel barri (informa Sr. Puigdomènech)
a) Facebook del Consell de barri, anima a participar. També existeix la plana web
que l'
Aj. de Sant Cugat ha habilitat para cada Consell de Barri i on també s'
aniran
penjant els documents.
b) El pla d'
ocupació està donant resultats molt bons. Passa una diapositiva amb les
quantitats de brossa recollida fins ara. Felicita als participants pel seu rigor en fer la
feina i comenta la voluntat de trobar alguna forma de poder donar continuïtat, això no
és possible dintre del mateix pla, però s'
estan estudiant altres formes.

c) El nou asfaltat del c/Font de la Mata ha fet pensar de "recuperar" la idea de les
"Portes de Collserola", projecte proposat per l'
Ajuntament de Barcelona, que està
parat, però que es aprofitar.
Amb la col·laboració d'
HP, en una de les jornades de responsabilitat social que
organitza aquesta empresa amb els seus treballadors, es plantaran arbres a la pujada
(11-oct 2013). Aprofitant un altre pla d'
ocupació de pintura d'
interiors i exteriors programat per
la tardor, es vol que com a pràctiques els participants pintin el pont de sota la via del tren.
Seguint cap a la plaça M. Antònia, amb unes terres sobrants d'
unes obres a la Floresta,
s'
habilitaran unes escales per completar
aquesta "Porta a Collserola". Aprofita per
comentar de nou la fluïdesa actual en les
gestions conjuntes amb l'
ajuntament de
Barcelona i també amb el Consorci del Parc de Collserola.
d) Piscina
S'
està posant en marxa el tíquet piscina-bus ja comentat en anteriors Consells. De
moment sembla que té força acceptació entre els veïns.
Intervencions:
Pere Soler (PSC):
- demana si s'
ha fet un estudi del cost estimat d'
aquest servei per aquest estiu
- Demana si la subvenció va a càrrec del Pla de Barris
El Sr. Puigdomènech comenta que no s'
ha fet estudi de costos, que davant la necessitat s'
està
provant i després s'
avaluarà. Si, la subvenció de part del tíquet va a càrrec de Pla de Barris.
e) Nova edició dels Concerts al pantà de Vallvidrera (dins el cicle Concerts al Parc
del Aj. de Barcelona). Convida als veïns a assistir. El proper serà el dia 10 de juliol a
les 20 h.
f) Fem dissabte al Torrent de la Verònica. Va ser la única contribució del municipi a
aquesta campanya que la Generalitat organitza arreu de Catalunya. En relació amb
la cooperació entre ajuntaments, comenta que una brigada de Barcelona va
netejar
part de la riera. Comenta que és bo seguir aprofundint tant en aquestes
activitats
conjuntes,tenint a més en compte que són activitats socials, de medi ambient, etc.
g) Arranjament del c/Belladona. Obra feta per la brigada de Barcelona, decepcionant
resultat, no van fer més es veu que per reticències d'
una part dels
veïns de Les Planes
Barcelona. S'
ha de seguir treballant.
h) Comenta que un altre exemple de la col·laboració Sant Cugat-Barcelona és la
campanya conjunta per evitar els indcendis.
i) S'
arreglarà el tram Abat Odó-c/Nebulosa de Can Cortés, que és una zona
fronterera entre els dos ajuntaments. Un municipi posa el material, l'
altre la
brigada.
j) S'
està utilitzant l'
Elèctric per fer cursos de formació.
k) Can Cortés.
S'
han resolt tots els litigis històrics que hi havia entre veïns i ajuntament, s'
ha dissolt
l'
actual Associació Administrativa de Cooperació Can Cortés (sectorA) i el
barri passarà a
ser un nucli inclòs en la xarxa de la ciutat. Quan neixi l'
Associació de Veïns de Can Cortés
participaran també en el Consell de Barri.
l) Projecte de creació d’una Associació Esportiva multidisciplinar, que intentarà ajuntar
totes les manifestacions esportives que ja s'
estan fent: ciclisme, futbol, ciclisme acrobàtic, etc.
Hi ha moltes idees.
m) Programes de formació:
- curs de pintura d'
interior i exterior, que serà del 16 de setembre al 15 d'
octubre
- 4t bloc del curs de Formació de Dones Treballadores
- Curs d'
orientació de muntanya per joves, aquest juliol/agost
Intervencions:

Josep Lara (CIU):
Es mostra satisfet per la creació de Facebook, comenta la possibilitat de penjar-hi els
PowerPoints del Consell. Comenta la possibilitat de crear-se un perfil de proves per a qui no
vulgui tenir un perfil a facebook. Comenta els tipus d'
accés i de confidencialitat de les diferents
xarxes. La plana web de l'
ajuntament és de consulta oberta, comenta que seria bó unificar els
noms dels fitxers que es peguin a un i altre. Pregunta qui manté la plana web: és algú de
l'
ajuntament. Remarca que les regles per fer aportacions i reivindicacions han de ser clares i
respectuoses i recorda el paper essencial de les associacions com a canalitzadors.
Pel tema de la piscina felicita a l'
ajuntament per la iniciativa i per provar coses noves.
Sergi Torres (AAVV)
Lamenta la decisió dels veïns de la banda de Barcelona de para part de l'
obra del carrer
Belladona. Comenta que és fonamental que aquesta via d'
accés s'
arregli.
Carlos Granados (Racó de l’Amistat)
- que potser podríem haver posat 2 operaris per l'
obra del c/Belladona
Eloi Merino (Associació Veïns la Rabassa del Pi):
Si l'
últim tros d'
asfaltat no entorpeix la futura rotonda
- felicita a les associacions/grups i al barri per totes les millores i lamenta que aquest no sigui
es cas de Can Borrull
El Sr. Puigdomènech comenta que a Can Borrull hi ha un problema que cal resoldre
Veí:
- Que ha sentit que volen treure el bus L3 i que no s'
assabenta tothom de les convocatòries
dels Consells de Barri.
Puri Moreno (Associació de Veïns de Can Borrull):
- demana s'
aclareixi si el pressupost de lliure disposició de Can Borrull per l'
any 2013 s'
ha de
gastar i que passa amb el de 2014
- Reclama que els veïns rebin la informació que se'
ls va dir que rebrien sobre costos
- demana es reconsideri el tema de l'
autoconstrucció de voreres, etc.
- comenta que ha fet un càlcul del que tenen estalviat i no són les mateixes xifres
Sr. Puigdomènech comenta que els temes relacionats amb Can Borrull es tractaran al punt 6.
4. Actualització dels temes sorgits als grups de treball:
Mobilitat (exposa Sr. Muratet)
a) Segueix el tema del tíquet T10, que pica dues vegades. Explica el funcionament
de les zones, els veïns exposen casuístiques diferents. Es compromet a més
investigació, té el compromís de l'
empresa per fer proves per mirar d'
esbrinar si hi
ha un error, i si es així, en quin terminal es produeix.
Pere Soler (PSC):
Proposa la creació d'
un grup de treball específic
Sr. Muratet: al final de la sessió recollirà els noms dels veïns que han comentat casos i mirarà
de fer una reunió a la qual assisteixin responsables de la companyia d'
autobusos.
b) S'
està fent un estudi de l'
ús que se'
n fa del trajecte Can Borull-La Floresta, per
intentar optimitzar més el recorregut del bus de barri i que ningú no es quedi
sense
servei.
Estela Espejel (Associació de Veïns per la unificació de Can Borrull):
Que és un bus que tampoc no serveix de gaire, perquè només hi ha pel matí i a la tarda.

Puri Moreno (Associació de Veïns de Can Borrull): Es posiciona contrària a que desapareixi.
Sr. Muratet contesta al veí preocupat per la desaparició del bus L3 comentat que a l'
estiu
sempre baixa la freqüència de pas, que no desapareixerà.
c) Senyalització i ordenació viària al carrer Estrada. Comenta que és molt necessari,
presenta una diapositiva amb les zones que s'
han reservat per estacionar, per passar
dos cotxes. Comenta que la prioritat és delimitar espais per deixar pas i que
seran estrictes
en el compliment de la limitació d'
estacionament.
Comenta una última noticia per anunciar que a principis de setembre entrarà en
funcionament l'
autobus de barri nou.
Manteniment:
El Sr. Puigdomènech mostra la diapositiva dels diferents llistat amb els quals els tècnics
classifiquen les obres: temes resolts, programats, pendents.
Recorda el compromís que té amb els veïns que qualsevol aportació feta en Consell de Barri o
grups de treball queda inclosa en aquestes graelles, per passar a la cua de les feines per la
brigada de manteniment.
Sr. Sol i Aire
- Comenta que tenir els temes així classificats està molt bé.
Carlos Granados (Racó de l’Amistat):
- comenta que té coses pendents de fer des de juliol l'
any passat.
- Que l'
ajuntament té previst augmentar els efectius de la brigada, que es torni a estudiar la
possibilitat que vinguin cada x temps uns quants dies per fer feines
Sergi Torres (AAVV):
- demana afegir a la llista el c/Torrent amb Belladona, hi ha arbres en perill de caure, cables
penjant, etc.
Josep Lara (CIU):
- Si aquestes llistes es poden penjar també a les xarxes
Vicens Valls (veí)
- Comenta que hi ha un punt que necessitaria una acció permanent: quan plou baixen terres del
carrer Calvari i embruten el c/ Estrada.
Mercedes González (veïna):
- Pregunta que si es fan instàncies per la web també queden reflectides en els llistats.
Esther González (AMPA):
Comenta que el tema del bus escolar no pot quedar sense tractar. Que hi ha famílies que reben
beca de menjador però que han de pagar el bus. Puigdomènech contesta que s'
ha vist en el
punt 2 i que hi ha 2 compromisos: assegurar el transport escolar i intentar mantenir la quota.
Que el transport escolar no pot ser gratuït, que és subvencionat i que de moment els objectius
pel curs 2013-14 s'
han assolit: s'
ha assegurat el transport i la quota no pujarà gaire respecte al
curs que acaba. Comenta la necessitat de fer una reunió amb interessats.
Esther demana disculpes, ha arribat tard i demana que es posi data per la reunió.
Punt 5: Evolució pla de barri (informa Francesc Serra)
El passat dia 26 de juny hi va tenir lloc el 5è comitè d'
avaluació i seguiment i felicita a tothom
que hi ha estat implicat.
Comenta que es reben mil·liars de peticions (via Facebook, intranets, instàncies, etc.) i
comenta la dificultat a vegades de gestionar-les.
El Pla de Barri pel tema obres si que acabarà en 2014, per altres temes es demana una
pròrroga fins 2015-16.

S'
han comentat oportunitat de millora (a nivell general de tots els altres plans de barri), com per
exemple la implicació de FecsaEndesa en tasques de manteniment, soterrament, etc.
Amb els plans de barri s'
ha adquirit experiència de treball transversal, amb equips
multidisciplinars, treballs per objectius, etc., i això hauria de ser exemple a seguir per una
reforma de l'
administració pública.
Comenta l'
estat de les obres pendents i comenta que hi ha projectes induïts pel pla de barris
que s'
han pogut realitzar/es faran amb fons de lliure disposició:
- c/ Sanatori, cost uns 40.000€, es farà al juliol 2013 amb fons de lliure disposició
- c/Calvari, cost uns 200.000€ i anirà a càrrec de Pla de Barris. Recorda la necessitat
d’arrengar aquesta via que també és una via d'
escapament del barri
- c/ Llum, serà un arranjament amb formigó, encara no se sap si lliure disposició o serveis
urbans
- S'
ha fet l'
asfaltat del c/Font de la Mata (Vial) amb lliure disposició
- Tema "Porta de Collserola"
- S'
arreglarà el c/ Sanatori amb formigó
- Una propera actuació amb fons de Pla de Barris serà posar punts de recollida de fibrociment.
Intervencions:
M. Angeles Quadras (Ass. Cultural Salvem el Molino):
- Si és possible donar aigua també al públic
- felicita al consistori perquè el carrer Casino a la Floresta ha quedat bé
- demana si no es podrien agafar diners del Pla de Barris per fer les voreres a Can Borrull
- convida a tothom a participar de les festes majors de La Floresta (20 i 21 de juliol)
El Sr. Puigdomènech intervé per recordar que també es poden fer arribar comentaris sobre
coses del sector Barcelona.
6. Projecte d’urbanització Can Borrull
Sr. Puigdomènech projecta la carta del Sr. Casajoana on lamenta i disculpa la seva absència,
comenta que les gestions tiren endavant i que a la tornada de l'
estiu ja estaran totes les dades
per començar les gestions/treballs previstos. Emplaça als veïns a una reunió el dia 25 de
setembre.
Eloi Merino (Associació Veïns la Rabassa del Pi):
Comenta 3 punt que es porten tractant de fa temps:
- Reclama la carta amb els cost per cada veí
- demana els % que hauran d'
assumir cada part (veïns, diputació, ajuntament)
- pregunta si ja s'
ha aprovat per part de la Generalitat el tema de l'
impacte ambiental del mur de
la riera
Francesc Serra:
Comenta que els lliures disposició de Can Borrull que estaven acumulats es mantindran
excepcionalment (als altres barris se’ls demana gastar-los)
Moreno (Associació de Veïns de Can Borrull):
Entrega a Francesc còpia dels càlculs que ha fet sobre l'
import estalviat.
Pere Soler (PSC):
comenta la falta de noticies sobre:
- terminis d'
inici d'
obres
- proposta de què l'
ajuntament pogués ser avalador pels veïns
Demana que en el proper consell es detallin les partides pendent tant de Pla de Barris com de
lliure disposició.
Pregunta de quina partida es trauran els diners que serviran per mantenir sense gastar els
diners de lliure disposició de Can Borrull

Veí de Can Borrull: comenta que al costat dels contenidors d'
escombreries hi ha uns vidres que
no s'
han retirat i s'
han trencat.
7. Propostes a treballar cara al proper Consell de Barri. Precs i preguntes.
Mercedes González (veïna):
- Insisteix en la necessitat d'
activitats per a nens i nenes de 3 a 6 anys
- Comenta la manca de transport públic de Creu d'
en Blau a CEIP
- Reclama la reunió que es va dir que es faria entre ajuntament i AMPA pel tema del transport
escolar
- Demana es torni a estudiar la possibilitat de destinar una partida a subvencionar el cost del
transport escolar
Sr. Puigdomènech dóna la paraula al Síndic de Greuges.
Es congratula per l’èxit de participació. Comenta un aspecte sobre el volum i la complicada
tasca de prioritzar les intervencions de manteniment: Pensa que les intervencions per millorar
la seguretat han de ser prioritàries. Comenta que ha de ser independent qui o quanta gent ho
demana.
Diana Otero (Espai Familiar):
comenta que per disgust dels nens i nenes del Casal infantil s’ha tapat el graffiti que van fer per
la Festa de Sant Jordi. Entén que són actes vandàlics de difícil control, però demana si es pot
fer alguna cosa per sancionar, evitar.
Sergi Torres (AAVV):
Mostra un profund malestar per l’absència en aquest Consell del Sr. Casajoana. Havia de ser-hi
per donar explicacions als veïns, sobre tot als de Can Borrull. Que no pot ser que el pes de
donar explicacions recaigui en persones que tampoc no tenen totes les competències en
segons quins temes, com per exemple també el tema del transport escolar.
Com a president de l’Associació de Veïns i com a veí demana que els polítics implicats en
qüestions concretes assisteixin als Consell de Barri.
Carlos Granados (Racó de l’Amistat):
Demana manteniment per la tanca arbustiva de la Plaça de la Creu d’en Blau i reclama
l’organització de les patrulles d’autoprotecció.
Eloi Merino (Associació Veïns la Rabassa del Pi):
Està totalment d’acord amb Sergi Torres.
Jordi Carreras (PP):
Ha vingut com a substitut i li ha sorprès per una banda l’alta participació en el Consell i per
l’altre la situació problemàtica del barri.
Pel tema de les prioritats comenta que el potencial perill ha de ser el primer argument per fer
una cosa o altre, i que també s’han de tenir en compte des del punt de vista polític i econòmic.
Recorda que hi ha partides destinades a cooperació exterior mentre aquí falten recursos per fer
manteniment als barris.
Pere Soler (PSC):
Demana com està la proposta de fer un pla d’arranjament de les fonts. Sr. Puigdomènech
reconeix que no s’ha fet rés.
Demana si estan penjades també les actes dels grups de treball. Estan al web.
Demana si s’ha quantificat el cost d’organitzar un Consell de Barri.
M. Angeles Quadras (Ass. Cultural Salvem el Molino):

Comenta la possibilitat de denunciar a l’ajuntament si algú es fa mal pel mal estat dels carrers.
Que cal trucar i fer un atestat.
Emi (veïna):
Demana es reconsideri la proposta de fer unes escales des de la plaça M. Antònia fins el parc
infantil. I si es poden remoure les terres d’aquest últim pel seu mal estat.
Agustina (veïna):
Demana com està el tema dels forats del c/ St. Francesc d’Assís. Comenta al Sr. Carreras que
a l’anterior consell ja va sortir el tema de la cooperació exterior.
Aquest per al·lusió comenta que només volia plantejar una reflexió sobre les prioritats a l’hora
de destinar recursos.
Mercedes González (veïna):
Demana quin recolzament polític donen els grups polítics al tema del transport escolar.
Joan Calderon (ICV-EUiA):
Comenta el total recolzament, que van presentar una moció demanant la gratuïtat i no han
tingut resposta.
Pere Soler (PSC):
El seu grup també el recolza i donen ple suport a la tasca de l’AMPA. Comenta però que per
cada mandat només es pot presentar una moció per un mateix tema.
Sergi Torres (AAVV):
Comenta que en els pressupostos de l’ajuntament segur que hi ha partides que es poden reduïr
una mica per poder fer front a la subvenció del transport escola, tan important pel barri.
Agraeix al Sr. Puigdomènech i al Francesc Serra que almenys amb ells com a interlocutors, el
barri se sent més escoltat.
S’aixeca la sessió a les 23.30 hores i el president recorda que la data del proper Consell de
Barri serà el dia 24 d’octubre.

