
 

ACTA CONSELL DE BARRI DE LES PLANES 
30 de gener de 2014 
 
Ordre del dia: 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (Acta) 
2.- Seguiment i control dels acords i/o dels temes o preguntes pendents 
3.- Informacions d’interès pel barri 
4.- Presentació del nou Tinent d’Alcalde de Seguretat i exposició de les necessitats de 
seguretat del barri 
5.- Grup de treball de mobilitat 
6.- Grup de treball de territori 
7.- Actuacions del Pla de Barris 
8.- Propostes a treballar cara al proper Consell de Barri 
 
Assistents: 
Joan Puigdomènech, regidor i president del Consell 
Sra. Manuela, suplent del 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) 
Angel García 
Puri Moreno (Associacióde Veïns de Can Borrull) 
Carlos Granados (Racó de l’Amistat) 
Sra. Agustina (suplent, 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) 
Roser Casamitjana (ICV-EUiA) 
Quim Pros (CUP) 
 
 
1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior 
 
S'aprova l'acta amb dues esmenes en els punts 5 (afegir a la intervenció del Sr. 
Merino: "...i que les altres cases ja eren legals des de 1928") i punt 6 (modificar la 
intervenció de la Sra. González en el sentit que ja s'ha fet la instància i que en la 
resposta s'ha dit que es farà una intervenció sense especificar de quin tipus). 
 
2.- Seguiment i control dels acords i/o temes o preguntes pendents 
 
Sr. Lara: Agraeix els enllaços referents a com actuar davant d'un incendi i comenta 
que la cobertura del servei de telefonia mòbil també és deficient, a vegades, en el 
mateix nucli urbà. 
Sr. Puigdomènech: Es fan esforços per a què tothom s'assabenti dels temes tractats i 
torna a animar als veïns a fer-se membres del Facebook. 



 

Sr. Granados: Li sembla que s'està estudiant la possibilitat de posar una nova antena 
de telefonia a la zona de Can Cortés. 
Sr. Puigdomènech: Abans de res vol aclarir que encara que pot semblar, per l'Ordre 
del Dia, que s'ha deixat de banda tractar el tema de Can Borrull, és perquè ha parlat 
amb Regidoria d'Urbanisme i s'han compromès per convocar un Consell de Barri 
Extraordinari per finals de febrer per tractar únicament aquest punt. Hi assistiran el 
Regidor i tècnics. 
Sr. García: Torna a demanar que s'assigni per part de l'Ajuntament un tècnic específic 
per als veïns de Can Borrull amb qui puguin tractar els temes referents a la 
problemàtica d'aquest sector. 
Sr. Puigdomènech s'hi compromet a demanar-ho abans del Consell de Barri 
Extraordinari. 
Comenta que hi assisteixen al Consell el nou Tinent d'Alcaldia de Seguretat i 
Participació Ciutadana, Sr. Francesc Carol, el cap de la Policia Local, Sr. Josep M. 
Escarré, i el cap dels Mossos d'Esquadra, Sr. Jordi Hosta. 
Proposa canviar una mica l'Ordre del Dia i passar al punt 4. 
 
4.- Presentació del nou Tinent d'Alcalde de Seguretat i exposició de les 
necessitats de seguretat del barri 
 
Sr. Escarré: presenta les dades estadístiques de què disposen els cossos de seguretat 
sobre intervencions a Les Planes durant els últims 6 mesos. Explica que hi ha serveis 
planificats (patrullatge definit) i els no planificats que responen bàsicament a 
demandes dels veïns. 
Es van realitzar 332 serveis planificat i la xifra es va augmentar amb 299 serveis més. 
Dels 136 no planificats 59 van ser directament de seguretat ciutadana (persones i 
actuacions sospitoses, animals, "raves") i els altres van ser serveis assistencials, de 
trànsit o administratius (controls a comerços). Comenta que les 59 intervencions de 
seguretat ciutadana van ser directament per demanda dels veïns, anima a seguir 
trucant.  
Degut a una fallada tècnica no pot quantificar el temps que representen aquests 757 
serveis al barri. Dels serveis planificats un total de 107 han estat serveis prestats a la 
plaça Creu d'en Blau (córner). 
Sr. Huesta: Explica que amb les dades estadístiques Les Planes no és pas un barri 
insegur. Està d'acord però que hi ha una gran sensació d'inseguretat i que aquesta 
sensació cal comabatre-la. Comenta els aspectes que més preocupen al veïnat: 
- Robatoris: en un any n'hi ha hagut 5. No és una xifra que policialment s'entengui com 
a inseguretat, a més tenint en compte que han estat fets aïllats i repartits. Això no vol 
dir que la sensació d'inseguretat en aquest sentit no hi sigui i hagi de ser combatuda. 
- Estació de FGC: Tot i que ja estan coordinats amb les patrulles de Barcelona, s'ha 
tornat a reunió amb els cap de mossos de Sant Gervasi per mirar d'intensificar la 
vigilància en aquesta zona. Els menors conflictius estan localitzats, se sap qui són, 
però no sempre poden intervenir, si no estan fent rés de dolent. 
- Còrner: És un racó propici per a que grups es reuneixin allà. Hi ha l'handicap que són 
veïns del barri. No s'ha detectat tràfic de drogues a major escala, no ve gent de fora. 
- Cases ocupades: Si el titular de la vivenda no interposa denúncia no poden fer res. Si 
hi ha una denúncia s'obre un procés judicial que pot ser molt llarg.  
Comenta que els Mossos venen a Les Planes cada dia i demana que el veïnat avisi 
quan presencia baralles, fets o actituds possiblement delictives, etc. Comenta que en 
tot gener no hi ha hagut cap trucada en aquest sentit. 



 

 
Intervencions: 
 
Sra. Parareda: Si els nois estan identificats i se sap que una furgoneta els deixa i ve a 
recollir, si no es pot fer que no els deixi a l'Estació. Es podria parlar amb els centres. 
Sr. Carol: Comenta que ja s'ha posat en contacte amb el president del Districte de 
Sant Gervasi i comenta la possibilitat de posar una càmera que enfoqui el còrner. 
Sr. Granados: Explica les dues males experiències que ha tingut a l'Estació. 
Sra. González: Demana que no només es tinguin en compte xifres de trucades, que 
els cossos de seguretat es fixin també en les coses que es comenten en Consells de 
Barri i grups de treball. 
Sra. Agustina: Diu que és un tema reiteratiu, que és hora que els polítics es posin 
d'acord. 
Sr. de Salvador: Els tema dels ocupes és molt seriós, demana que es faci un mapa i 
que es trobin solucions, ja que no només afecta al titular de la vivenda sino també als 
veïns. 
Sr. Lara: Que també s'ha demanat posar una càmera a l'Estació. 
Sr. Soler: Demana si hi ha un cens de cases ocupades. Pregunta per les actuacions 
de trànsit que es fan a la ctra. de Vallvidrera, el seu número i la seva periodicitat. 
Sr. Carol: comenta que els 5 robatoris van ser a les dues bandes del barri (St. Cugat i 
Barcelona) i que els cossos de seguretat actuen de forma coordinada. També comenta 
que es demanarà a FGC accés a les càmeres pròpies de Ferrocarrils.  
Sr. Huertas: la coordinació entre cossos de seguretat ve estipulada per llei. Hi ha una 
Base de Dades compartida i alimentada per mossos i policia. 
Veïna: Si també ha de trucar quan hi ha gossos sueltos pel carrer. Una veïna seva els 
deixa sortir i li impedeixen l'accés a casa. En el cas que hagués trucat, quan arribés la 
patrulla els gossos ja no hi serien. 
Sr. Escarré: Comenta que la policia local també efectua els serveis de recollida de 
gossos i gats. S'ha d'entendre que hi ha un temps de desplaçament, comenta que en 
casos així fan feina de mediació per intentar resoldre el problema. En relació als 
ocupes comenta que ja hi ha un cens i plànol fets, però recorda que en molts sentits, 
en aquest tema estan lligats de mans. Si el tema és de frau del consum (punxar la línia 
elèctrica) per una denúncia d'un veí l'empresa talla el subministrament. 
Sra. González: vol comentar com a representant de l'AMPA del CEIP La Floresta que 
molt sovint no hi ha cap policia per regular el trànsit a la rotonda d'entrada/sortida de 
l'Escola.  
Sr. Escarré: És veritat, però els efectius de la policia són limitats per cobrir totes les 
escoles que necessiten aquest servei. 
Sra. Quadras: Diu que s'ha de confiar més en els cossos de seguretat, anima també 
atrucar i si cal denunciar, comenta que tenim la sort de gaudir d'una policia 
democràtica. 
Sr. Huertas: En relació a les actuacions a la crta. de Vallvidrera. poden arribar a 
denunciar entre 40-50 infraccions. Recorda, però, que les actuacions de control de 
trànsit són efectives només els dos primers dies, i que és un tema complicat, ja que 
per una banda es demana control i sanció i per l'altre hi ha queixes dels sancionats. 
Torna a insistir en donar avís, en trucar, ja que cal combatre la sensació d'inseguretat. 
Sr. Carol: Per combatre aquesta sensació es compromet a treballar en el sentit 
d'augmentar efectius (possiblement 7 policies locals més), augmentar la visibilitat amb 
les càmeres de vigilància que han de complir una funció dissuassòria, tant al còrner 
com a l'estació.  



 

El Sr. Puigdomènech agraeix l'assistència dels Srs. Escarré i Huertas, comenta que el 
Sr. Carol es quedarà fins el final. 
 
3.- Informacions d'interès pel Barri 
 
- El carrer Calvari estarà acabat el dia 14 de febrer 
- Cobriment de la pista poliesportiva: S'hi ha treballat seriosament i sembla ser que 
s'ha trobat una solució. Hi ha una estructura que no es farà servir i que pot adaptar-se 
per cobrir les pistes. Cal trobar solució, però sembla ser que el cobriment de les pistes 
es podrà fer amb totes garanties. 
Intervencions: 
 
Sra. González: Comenta el tema de la climatització 
Sra. Agustina: Comenta que encara que estigui tancada la pista ha de ser d'accés 
lliure. S'ha de procurar que així sigui. 
Sr. Puigdomènech: que en aquest sentit s'hi treballarà. 
Sr. Soler: Celebra la voluntat i la iniciativa, lamenta però que en el Ple de l'Ajuntament 
es rebutjes una moció en la qual es demanava el cobriment de totes les instal·lacions 
esportives del municipi. 
- Al Diari de Sant Cugat s'ha publicat un article sobre l'Escola Bressol. Es positiu que 
un equipament del Barri aparegui en els mitjans d'una manera positiva. 
- Carta al Sr. Puigdollers, regidor de Sarrià Sant Gervasi: enumera els temes en els 
quals seria positiva la col·laboració (o estretar la col·laboració) entre les dues bandes 
de Les Planes: 1.- Seguretat: Càmeres a l'estació, reunió amb directors dels centres 
de menors, bona predisposició a col·laborar. 2.- Arranjament definitiu del carrer 
Belladona, 3.- Neteja periòdica del Bosc. Arrel dels bons resultats del Pla d'Ocupació, 
demanar si no poden fer-ne un a la banda de Barcelona i oferir la col·laboració dels 
tècnics de l'Ajuntament, que en tenen experiència. 
- MAT: Arran d'un comentari al Facebook, ha investigat com està aquest tema. Iniciat 
en 2007 per les grans apagades que va parit Barcelona, sembla ser que hi ha la 
necessitat de reforçar les línies d'alta tensió. Es va parlar de passar una línia de molt 
alta tensió (400.000 volts) per un túnel subterrani, aprofitant unes canonades d'aigua, 
però això no es va fer. Ha vist els plànols de l'empresa i la línia passa la zona 
protegida de la Font Groga, fregant Les Planes Barcelona. Tot i que el tema està 
aturat, el presenta al Consell de Barri per a què estem assabentats. Creu que com a 
veïns de Collserola devem preservar la integritat del Parc Natural i recorda que 
Collserola està dins de la xarxa Natura 2000, zones d’alta protecció. 
 
Intervencions: 
 
Sr. de Salvador: Si es pot deduir que l'equip de govern es mostraria contrari. 
Sr. Granados: Recorda que un altre tema mediambiental d'actualitat és el projecte 
d'emplenar l'antiga Pedrera Berta amb bales d’Ecoparc. 
Sr. Pros: Pregunta si la Generalitat tindria la última paraula. El seu partit (CUP) estaria 
totalment en contra. 
Sr. Puigdomènech: Comenta que ho porta aquí com a president del Consell de Barri, 
no com a representant d'un partit i per la intervenció en el Facebook. Comenta que ja 
hi ha un passadís energètic fet i que si calgués s'hauria de passar la nova línia per 
allà. Que no cal trossejar el Parc Natural. Comenta que si, que l'equip de govern no hi 
està d'acord. 



 

Sr. veí de Can Borrull: Que ara demana ajuda i quan Can Borrull va demanar ajuda 
van votar en contra de la moció que es va presentar.  
Sr. Puigdomènech: comenta que la moció era de caràcter general. 
Sr. Soler: Diu que la moció no era general si no per tres zones molt concretes: Can 
Borrul, Capella de St. Joan i La Floresta. 
Sr. Puigdomènech demana que consti en acta la crítica. 
 
5.- Grup de treball de mobilitat 
 
Fa referència a l'acta del dia 5 de novembre que s'ha enviat i comenta que hi ha un 
punt no resolt, punt 2 on es tracta la senyalització del carrer de l'Estrada. 
Els veïns han rebut una carta (precipitadament) i se li han adreçat amb queixes. 
Proposa una reunió amb els veïns i els tècnics per anar mirant com es pot solucionar 
la limitació de l'estacionament, tot tenint en compte que és una via fonamental de 
circulació per tot el Barri. 
Intervencions: 
 
Sra. Maas: Comenta que va caure al carrer del Moli, que les voreres són molt estretes. 
També comenta que el c/ Mirallluny té una baixada pronunciada i que no hi ha 
baranes, Al c/Delícies hi ha una escala també sense barana i finalment comenta el 
problema dels senglars. 
Sr. Puigdomènech: Comenta que el tema dels senglars s'ha desbordat. Comenta que 
aprofitant el consorci volen fer un concurs públic per a que alguna empresa tracti els 
tema de la regulació de la població de senglars de manera global en tots els municipis 
del Parc. Explica com es fa ara la regulació. 
Sra. Maas: si els terrenys estiguessin degudament vallats no podrien passar per tot el 
barri. 
Sra. Antònia: Demana que es posi el servei de bus del Barri en diumenges i festius, ja 
que hi ha gent sense vehicle o sola que els Caps de Setmana es queda aïllada. 
Sra. veina del c/ Moli: Demana que s'arregli la rejilla a l'alçada del número 20. 
Sr. Vicens: Que quan es fa caça controlada al bosc el senglar fuig a les zones 
habitades. Cal fer-lo tornar al bosc. 
Sr. vei c/ Estrada: Que no han pintat les voreres que van dir que farien. Que la carta 
que han rebut ha estat molt precipitada. Que s'ha de fer cas dels veïns, però també 
fins a un cert punt, perquè tothom mirarà per la pròpia comoditat i no per la general. 
Demana que la reunió amb els veïns no es demori. 
Sra. Agustina: Comenta que hi ha una altre carrer que necessita una intervenció 
urgent: Sant Francesc d'Assís. No s'ha fet rés i ja fa un any que es van enfonsar les 
voreres. No hi ha manteniment i cal que es programi un manteniment dels carrers i 
instal·lacions del Barri. Comenta que hi ha un forat molt gran en el dipòsit d'aigua. 
Sr. Soler: Comenta que el seu grup presenta una moció per a arranjar totes les 
carreteres que depenguin de la Diputació. que Can Borrul hi entraria. 
Sr. Granados: Passatge Delícies: Ja fa tems que reclama la barana i fer més petits els 
esglaons.C/Calvari que està ben fet, han fet una plataforma de formigó, però que 
sembla feta només per un veí, no li veu la necessitat a aquesta plataforma. 
Sra. Zafra: Reclama manteniment pel c/ Llum (que també està pendent d'arreglar), 
però no hi ha manteniment es temes com el desbroçat. 
Sra. Puri: S'anirà del Consell amb la sensació d'haver pujat per rés. Que el problema 
més gran que té Les Planes és a Can Borrull i no s'ha tractat., Es diuen coses i els 
veïns no reben resposta. Un veí ha fet una petita pavimentació i la Diputació l'ha 



 

denunciat. És la Diputació la que ha de fer les voreres i cunetes. Torna a comentar el 
fet que en un paper de l'Ajuntament hi consten 64 veïns i no 80 i demana que es 
clarifiqui a cada veí la seva situació particular. 
Sr. Puigdomènech: Ha citat als responsables, la regidoria d'urbanisme pel Consell de 
Barri Extraordinari. 
Sr. de Salvador: Convida a assistir als plens municipals, on també hi ha premsa, els 25 
regidors i l'alcaldessa. Són a les 18.30 el 3r dimecres de cada mes. 
Sra. Espejel: Comenta que el Sr. García va demanar parlar, va fer un registre i no ha 
pogut. 
 
6.- Grup de treball de territori 
 
Si falta alguna cosa en la llista demana que es comuniqui.  
Sr. Carol comenta que s'enviï al correu del Sr. Serra (francesc.serra@sancugat.cat), 
per instància al Ramon o comunicant-ho al president de l'associació de veïns Sr. 
Torres. 
El Sr. Granados lliura una llista amb punts que necessiten manteniment. 
 
7.- Actuacions del Pla de Barris 
 
S’han pogut endegar dos plans d’ocupació:  
1.- de neteja i desbroçament. S’han incorporat a les tasques que fa la Brigada 
Municipal i s’intentarà que vinguin tot el possible a Les Planes. Amb diners de lliure 
disposició s’han comprat dues màquines de desbroçament i es quedaran al barri per 
futurs plans. 
2.- L’altre Pla serà de millora d’ahitatges, en coordinació amb l’assitenta social, la 
infermera i estudants de l’ETSAV es tractarà de fer petites millores en habitatges de 
gent amb pocs recursos o gent gran. Demana la incorporació d’un membre de 
representació veïnal.  
Sr. Soler: Demana si poden optar a aquest pla les mateixes persones (no poden) i 
comenta un contacte a Mira-Sol. 
Sr. Granados: Vol saber qui paga els aillaments, on treballen desbroçant. Que ha vist 
un equip desbroçant al c/Miralluny i si són aquests i si són del barri. Torna a 
reinvindicar la necessitat d’una mini-brigada fixa al barri. 
Sr. Serra: Comenta 
1.- Projectes d’obra prevista:  
 - La urbanització del c/ Calvari finalitzarà el 14 de febrer 
 - Es posarà en marxa el projecte de recollida de fibrociment 
2.- Altres projectes: 
 - Arranjament del c/ Sanatori 
 - c/ Francesc d’Assís s’ha retrassat per la licitació, es començarà aviat i es farà 
en 3 fases.  No hi ha risc per la seguretat 
 - c/ Llum es posarà formigó on ara hi ha terra, és un carrer complicat. 
 
Intervencions: 
 
Sra. González: referent al c/ Calvari demana si hi haurà voreres, Sr. Serra contesta 
que seran de ciment antilliscant. 
Sr. Granados pregunta per si serà un carrer d’una sola direcció. 
Sra. González demana que consti en acta que els veïns del carrer presents en el 



 

Consell volen que segueixi de doble direcció amb l’ascens restringit als veïns. S’obre 
un debat sobre la direcció del c/ Calvari. 
Altres punt que s’han de tenir en compte en aquest carrer són un talussos i tres trams 
que caldrà protegir perquè donen a terrenys en pendent. 
Sr. Serra comenta el cost que tindrà la zona esportiva de skate pels joves: 18.000 del 
pla de barris, partides de reactivació cultural i social i 10.000 de lliure disposició. 
Presenta una diapositiva amb l’estat de comptes dels diners de lliure disposició. 
Sr. Vicens: demana si des de Pla de Barris s’està buscant una solució a l’espai pels 
joves. La situació actual no és satisfactòria i ja fa temps es parla d’adequar els 
vestuaris o pis superior a les pistes esportives. 
Sra. González: Pregunta des d’on es començaran les escales de pujada al c/ Calvari, 
comenta que el número 15 té un expedient de disciplina urbanística i que l’ajuntament 
ha deixat el terreny i ningú s’ha fet càrrec. Diu que l’ajuntament ha de demanar als 
veïns que tinguin cura de terrenys i construccions. 
Sr. Serra: Contesta que és veritat que hi ha expedients disciplinaris oberts de fa molt 
de temps i hi ha la voluntat de començar a treballar per poder anar tancant-los. Amb 
respecte a tancar els terrenys particular per evitar el pas de senglars comenta que 
potser seria factible destinant diners de lliure disposició si així es creu oportú. 
Sr. De Salvador: Respecte a l’espai multifuncional comenta que hi ha d’altres prioritats. 
Sr. Granados: No està d’acord a destinar diners de lliure disposició per vallar finques 
particulars, tot i que és cert que els senglars amb les vallés no passarien. 
Sra. Agustina: Diu que els nois del barri tenen tot el dret a gaudir de la pista i espai 
multifuncional. 
 
8.- Propostes a treballar cara al proper Consell de Barri 
 
Sra. Quadras: Comenta que és important que les associacions registrin els seus 
càrrecs. 
Sra. Carol (veïna): Comenta el problema de l’aparcament a l’estació. Ha fet una 
instància a l’Ajuntament de Barcelona sol·licitant també una clau de la zona reservada 
que tenen els veïns de Mas Gimbau, considerant que Les Planes és un barri (sigui 
costat Bcn o Sant Cugat) 
Sr. Merino: Que entenc les raons per no parlar de Can Borrull en aquest Consell de 
Barri, però que dona la raó a tots els veïns que han marxat. No veu massa voluntat per 
part de l’ajuntament a solucionar la situació de Can Borrull. Comenta la carta on a 
cada veï se li havia d’explicar quan hauria de pagar, que es va demanar ja fa 2 anys i 
no ha arribat, i que no està clar si són 64 o 80 afectats. Ja en el Consell de Barri que 
es va fer a l’Elèctric es va intentar que l’import total fos menor als 800.000€. Es va fer 
una proposta, l’ajuntament no ha respost. Té la sensació que l’Ajuntament juga amb 
els que estan molt necessitats i que no mourà rés per a que acabin acceptant els cost 
de 800.000€. Demana que en el Consell de Barri Extraordinari es tracti explicitament 
aquests tres punts: La carta d’informació a cada veí, s’aclareixi el percentatge que no 
surt i s’estudiï la manera de rebaixar els cost de 800.000€. 
Sr. Granados: Demana s’estudiï la possibilitat d’ampliar el despatx de l’Associació de 
Gent Gran. Demana més allargos pels micros de la taula. Comenta que en el TotSant 
Cugat sortia que l’Ajuntament s’havia gastat 514.000€ durant 2013 per temes 
d’esport….. que a Les Planes no s’hi ha gastat res. 
Sr. Soler: Pregunta com es decideix en què es gasta la lliure disposició. 
Sr. Puigdomènech comenta que sempre s’ha consensuat al l’Associació de Veïns. 
 



 

Sent les 23.50 hores de la nit, s’acaba el Consell de Barri de Les Planes del dia 30 de 
gener de 2014. 
 


