
 

Acta del Consell de Barri extraordinari de Les Planes del  27 de febrer de 2014 
 
Ordre del dia: 
1.- Punt únic: Urbanització de Can Borrull 
 
Assistents: 
Joan Puigdomènech, regidor i president del Consell 
Francesc Serra (Pla de Barris) 
M. Àngels Cuadras (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 (suplent, Associació Veïns i Propietaris de Les Planes) 
Diana Otero (Espai Familiar), secretària 
Josep Lara (CIU) 
Bruno de Salvador (PP) 
Pere Soler (PSC) 
Roser Casamitjana (suplent, ICV-EUiA) 
Quim Pros (CUP) 
 
Convidats: 
Sr. Pere Casajoana, Regidor d’Urbanisme 
Sr. Carles Brugarolas, Regidor d’Economia 
 
El president dóna la benvinguda al assistents i dóna la paraula al regidor d’Urbanisme. 
Aquest anuncia que la reunió d’avui és una reunió important. Presenta els punts que 
es tractaran a la sessió: 
1.- Conveni amb la Diputació de Barcelona 
2.- Obligacions Pla Millora Urbana 
3.- Repartiment de les despeses 
4.- Fraccionament pagament despeses 
5.- Calendarització 
 
Comenta que per iniciar els obres era fonamental disposar del conveni amb la 
Diputació, que regula les obligacions de Diputació, Ajuntament i veïns. 
Recorda que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat va aprovar el Pla de Millora Urbana, 
que d’aquest se’n deriven obligacions urbanístiques. Comenta que han treballat molt 
per trobar una solució proporcional per aquestes despeses.  
A les obres que tenia intenció de fer la Diputació s’ha inclòs el tema de la riera. El 
pressupost de tota l’obra puja a uns 3 milions d’euros. D’aquests 1,5 milions són el que 
costa el tema de la riera i se’n fa càrrec la Diputació. Els veïns de Can Borrull hauran 
de fer front a uns 520.000/600.000€ i l’Ajuntament aportarà 1,35 milions. Comenta que 
ja s’ha restat el romanent dels imports de lliure disposició (i s’ha sumat la partida 
corresponent a 2015). Comenta que ha baixat de la darrera xifra que es comentava a 
la reunió que van tenir a l’Elèctric (800.000). 
Comenta que l’obra inclou sanejament, voreres i tanques per cada parcel·la on calgui 
fer-les de noves, tenint en compte la separació que s’haurà de respectar per construir 
les voreres. Hi ha motius: per coherència constructiva i fer a l’hora la vorera i la tanca, 



 

si cada ei fes la tanca independentment, hauria de demanar i pagar els corresponents 
permisos, etc, i comenta que també millorarà la imatge exterior del barri. 
 
Per explicar el punt el tema del Fraccionament dona la paraula al regidor d’Economia, 
Sr. Brugarolas: 
Aquest comenta que des de l’àrea d’economia faran el possible per aquest projecte 
sigui una realitat. Comenta que els mou un principi bàsic: el de una màxima sensibilitat 
per cada un dels afectats i les seves situacions. Comenta que amb aquestes obres es 
beneficia cada un dels propietaris (seguretat, revalorització, etc), reconeix, però, que 
les quotes son importants. L’Àrea d’economia té la voluntat de tenir en compte cada 
situació personal i trobar la manera que tothom pugui fer front. El mapa de 
fraccionament serà més ample que en altres ocasions. 
També comenta que hem de ser conscient que els diners que aporta l’Ajuntament són 
de tots, que cal màxima informació i que els fraccionaments hauran de tenir interessos. 
Aquests han de ser suaus i es pot ampliar a 8 anys els temps (normalment són 4). 
Comenta que la xifra definitiva per cadascun encara depèn d’aspectes com la licitació, 
però que un cop coneguda, es trobaran les maneres que a què tothom pugui fer-ne 
front. Partint que és una obligació els grans beneficiats seran els propietaris i veïns de 
Can Borrull. 
 
Sr. Casajoana: 
Comenta el calendari. Aquí es plantejen dues hipòtesis, depenent de si els veïns 
cedeixen voluntàriament els terrenys afectats o no. 
Si els cedeixen es podrien començar les obres aquesta tardor, si no, s’hauria d’esperar 
a l’aprovació d’una reparcel·lació, etc que alenteix tot fins aprox. Març del 2015. 
Comenta que els veïns es poden posar en contacte amb els Srs. Francesc Serra i 
Joan Jordani per les consultes sobre cada parcel·la en particular. Comenta que s’ha 
parlat molt en el passat i que ara cal fer un acte de futur i responsabilitat. Els Srs. 
Serra i Jordani són els tècnics especialistes que altres vegades s’han reclamat. Anima 
als veïns a posar-se en contacte per aclarir dubtes. 
 
Sr. Jordani:  
Comenta que la cessió actual per la banda de la carretera serà de 2 metres, que els 4 
que s’esmenten seria en cas de futures obres. 
 
Torn obert de paraules: 
 
Sr. De Salvador: Entén que es dóna per suposat que el mur verd entra dintre del 
pressupost. Comenta que els veïns no han d’assumir aquest cost, ja que l’obra és 
competència de l’Agència Catalana de l’Aigua. També comenta que no he entès del tot 
si això que presenten és una proposta o es farà si o si. Pregunta pels terrenys de 
titularitat municipal, que també han de pagar com si fossin un propietari més.  
 
Sr. Casajoana: Aclareix que l’ajuntament no té cap finca a la zona. Demana rigor al 
parlar de xifres, que segons la superfície de la parcel·la a cada veí li pertocarà un 
import o altre. Respecte al mur comenta que qui ha de garantir que l’aigua no entri a 
les cases són els propis veïns i segons l’ACA les cases de Can Borrull estan en una 
zona susceptible. De si és o no un projecte tancat, comenta que en part si i en part no. 
 



 

Sr. Granados: Comenta la seva perplexitat per la xifra final (4 milions), ja que diu que a 
Les Planes s’han fet molts carrers amb més o menys la mateixa quantitat. 
 
Sr. Merino: Està impressionat i felicita. L’ajuntament actual va heretar un problema i, 
en circumstàncies normals diria que és un pla perfecte. Però, tot i que s’ha comentat 
que ja no val parlar del passat, justament per aquest passat les circumstàncies no són 
normals: 
- Ja en el seu moment Tabasa va donar molts diners que han desaparescut 
- el mur de la riera podria haver estat fet fa 20 anys i gratis 
- Creu que si fos per les institucions Can Borrull no existiria.  
- Comenta que tot i la sensació d’engany, li sembla una bona oferta, els membres de la 
associació que representa la votaran en assemblea. 
 
Sra. Moreno: L’associació que representa està dolguda perquè es va portar al Ple 
Municipal en PMU i no els van avisar, haguessin anat. No s’han pogut mirar el pla que 
es presenta ara. Troba que hi ha molta falta d’informació. Comenta que si que hi ha 
parcel·les del ajuntament. Comenta que l’Ajuntament no pot esperar que el pla agradi, 
comenta que és difícil d’entendre.  
 
Sr. Casajoana: Les obligacions del PMU venen establertes per llei i són refrendades 
per la Generalitat. Comenta que el PMU ja el coneixien, que és el que ja es va aprovar 
quan la Generalitat va dir que el mur no seria de contenció si no mur verd. L’únic que 
va canviar en aquell moment és que es va iniciar un nou procés. 
El PMU té un cost de 2.977.000€. La Diputació paga 900.000€per les voreres, etc Als 
veïns els hi correspon un pagament de 1.511.000€. Restant el que es disposa de lliure 
disposició estalviat, i comptant amb una licitació a la baixa que podria arribar al 35% es 
calculen els 500.000€. 
 
Sra. Moreno: Comenta que si la DIBA es fa càrrec de la carretera (voreres, etc) també 
hauria de fer-se càrrec de la recollida d’aigües. També comenta que li han dit que en 
altres obres l’Ajuntament ha contribuït amb un 20% del cost com a contribució 
especial. 
 
Sr. Casajoana: Comenta que hi ha conceptes diferents: una contribució especial ve a 
ser un tribut i hauria de ser liquidat pels veïns en 4 anys. Aquí es tracta de quota 
urbanística. El 20% que menciona: comenta que els 1.300.000€ que posarà 
l’Ajuntament és més que el 20€ del cost total. 
 
Sra. Moreno: pregunta si es podran fer al·legacions 
 
Sr. Casajoana: primer s’hauria d’aprovar. 
 
Sr. Lara: Creu que és fonamental aclarir si són 60 o 80 les parcel·les. Anima als veïns 
a parlar amb els tècnics. 
 
Sra. Quadras: Pregunta que si un propietari és desconegut, si repercutirà en contra 
dels altres. 
 
Sr. Casajoana: El nombre de finques és de 71 (hi ha una que té partició horitzontal o 
algun cas d’una finca amb més d’un propietari). 



 

 
Sr. Torres: Comenta que no pensava intervenir com a representat de l’AAVV de Les 
Planes, que avui tocava recolçar els veïns de Can Borrull, però el regidor ha mencionat 
ja tres vegades la possibilitat de comptar amb la lliure disposició de Les Planes per 
2015 i hi està en contra. No per no ajudar als veïns. Està convençut que l’Ajuntament 
farà l’esforç i que si cal juntar-se els veïns ja ho faran. 
 
Sr. Jordà: Comenta que la seva parcel·la no surt. Es pregunta si li donaran la seva 
parcel·la. 
 
Sr. Casajoana: Comenta que avui per avui la parcel·la està en sol no urbanitzable i per 
això no pot sortir en el PMU. De la resposta del Síndic de greuges, referent a com s’ha 
actuat en d’altres zones amb la mateixa problemàtica, se’n després que potser caldria 
esperar que la Generalitat elaborés un codi d’urbanisme nou. Ara per ara el Parc de 
Collserola també posa límits al que pot ser considerat urbanitzable i al que no. 
 
Sr. Jordà explica que ell va comprar un merendero i una edificació, en té papers. Que 
si que va comprar una vivenda. No vol que el treguin de casa seva. Quan van fer la 
carretera li van prendre terreny sense demanar permís, van desviar el riu. Comenta 
que la seva casa no fa mal ni al Parc ni a l’autopista. Diu que hi ha irregularitats que 
s’han d’arreglar i prega que li diguin alguna cosa per arreglar la situació de la seva 
casa, que està patint molt. 
 
Sr. Àngel: demana que per afrontar els 500.000 euros que li toquen als veïns (que són 
uns 10.000 per parcel·la) si no es poden treure diners d’altres bandes. Comenta que el 
pressupost és elevat per fer unes voreres. 
 
Sr. Casajoana explica que són voreres, clavegueram, recollida d’aigües, etc. Tot el que 
cal per tenir les condicions que sempre s’han reclamat. 
 
Sra. Rosa pregunta per l’asterisc 16 que consta al passatge de les Aigües. 
 
Sr. Casajoana explica que l’asterisc només és per quan es vol vendre la finca, que 
llavores l’Ajuntament pot exercir el dret a tanteo. No passa res si es passa de pares a 
fills. És una obligació donada pel Parc de Collserola. 
 
Sra. Rosa: comenta que és trist portar així més de 50 anys. Ella té un terreny davant 
de casa amb escriptura i el perdrà perquè no està urbanitzat. Troba molt car el que 
han de pagar comparat amb situacions similars a La Floresta i Mira-sol. Que la majoria 
de veïns són jubilats, parats i que està descompensat amb la resta de Sant Cugat. Es 
pregunta perquè costa tan arreglar almenys una mica el barri. 
 
Sra. Jessica: Està d’acord amb la Sra. Rosa. Que no costa tant que vingui la brigada 
quan plou a tirar una mica de sauló per evitar bassals. El pressupost li sembla 
exhorbitat i una previsió del 35% a la baixa li sembla temerària. Comenta el tema de la 
seguretat pel gran volum de cotxes que passen per la carretera. Comenta que en el 
seu cas estaria disposada a pagar, però la seva casa no està contemplada en el 
projecte. 
 
Sr. Casajoana comenta que està prevista una rotonda. Està d’acord en que s’ha de 



 

millorar la seguretat, ara mateix, encara que sigui de manera provisional. No està 
d’acord en que no s’hagi avançat. Ara hi ha el conveni que possibilitat tirar endavant. 
Remarca que si els veïns estan d’acord en 6 mesos es poden començar les obres. 
 
Sra. Julia Bayon. No sap exactament quans metres 2 ha de cedir. 
 
Sr. Casajoana la convida a preguntar als tècnics, i a la Sra. Jessica li recoma fer 
al·legacions per no ser expropiada. 
 
Sra. Jessica comenta que ja ho ha fet i ha pagat advocats, etc. i que segueixen dient 
que casa seva no és una casa. Convida a que ho mirin. 
 
Sr. Mestre: Comenta que quan augmenta el preu de la benzina la carretera esdevé 
una autopista. Que la DIBA l’arregla perquè passen més cotxes no pels veïns. 
Comenta que hi ha mares amb criatures que s’exposen a un perill cada vegada 
 que surten de casa. No hi ha cap barri a Sant Cugat amb unes condicions tan 
penoses. En molts anys Sant Cugat no s’ha gastat res en Can Borull i en d’altres 
zones han arreglat carrer i els veïns no han hagut de pagar res. 
 
Sr. Casajoana: La proposta és per fer la millora (també en seguretat) que es mereixen. 
Comenta que a partir d’avui cal parlar d’altres coses, ja que per fi disposem del 
conveni. Pel tema dels diners, agradi o no agradi de la reforma s’esdevenen unes 
obligacions urbanístiques. Diu que la proposta que fan al barri és equilibrada i que s’ha 
estat treballat en allò que es va parlar en la reunió de l’Elèctric. 
 
Sr. Mestre: Insisteix en el tema de la seguretat. 
 
Sr. Ametller: Vol saber quan li toca pagar a cada veí. 
 
Sr. Casajoana: Que la quantitat exacta se sabrà quan s’adjudiqui l’obra, que parli amb 
els Srs: Serra i Jordani, que estaran a disposició dels veïns per aclarir dubtes. 
 
Sra. Mercè: Diu que ha estat 6 mesos esperant la famosa carta. 
 
Sr. Casajoana demana disculpes públicament. 
 
Sr. David: Demana d’on sortiran els diners per pagar les finques expropiades. 
 
Sr. Casajoana comenta que estan en el compte general . Lamenta moltíssim que 
s’hagin d’expropiar, però ho obliga la llei. Diu que també li sembla absurd. Vol parlar 
de com fer el pagament. Com es mirarà cas per cas, comenta que s’intentarà per cada 
un trobar un import assumible. Creu que és d’interès general que el projecte tiri 
endavant, amb una cessió voluntària i més ràpida. La projecte es durà a terme si o si, 
depèn dels veïns que sigui ara o molt més tard. 
 
Sr. Carlos comenta que casi totes les finques estan afectades per l’expropiació d’una 
part, pregunta si hi haurà compensació. 
 
Sr. Casajoana comenta que no n’hi ha. L’ajuntament és que farà el manteniment, es 
consideren cessions voluntàries. 



 

 
Sra. Assumpta: Pregunta si avui s’ha de decidir si es fa la cessió voluntària, si el 
consell d’avui és per demanar aquesta cessió. 
 
Sr. Casajoana: Comenta que no, que el consell extraordinari era per explicar que hi ha 
el conveni i que hi ha dues hipòtesis, la més ràpida amb les cessions voluntàries, i la 
més lenta per una reparcel·lació que obligaria. Comenta que si la tanca ja està a la 
distancia que toca no la tocaran. 
 
Sra. Assumpta: comenta que hi ha tres cases que estan sobre un mur i que no hi ha 
lloc per fer la vorera. 
 
Sr. Casajoana: Comenta que és un cas especial, que pregunti als Srs. Serra i Jordani. 
 
Sr. Cristian: Li sembla que pel tema dels 2 metres tornarà a haver-hi tanques més o 
menys avançades, que la estètica no se seguirà. 
 
Sr. Casajoana li dóna la raó, que és una mica absurd, pren nota, però ara mateix no té 
resposta Comenta que si tots els veïns estan en contra no es farà, però no es farà res. 
Que si s’ha de fer alguna cosa serà aquest projecte. 
 
Sr. de Salvador: Està d’acord que en és un projecte avançat, i que els veïns han de 
tenir les seves obligacions. Comenta però que el tema és un tema de voluntat política. 
Que es podrien retallar altres partides. Recorda que a Sant Cugat es vol construir una 
tercera Biblioteca.  
Si li ha agradat que si hi ha oposició no es farà i que el mínim serà de 25€ mensuals i 
que no hi haurà mesures coercitives. Comenta que estan presents tres membres de 
l’equip de govern de l’ajuntament i que mantindran la seva paraula. 
 
Sr. Brugarolas: Comenta que totes les partides es revisen constantment, que seria 
factible, però que també significaria deixar de fer una altra cosa. Recorda que són 
diners de tots, que el govern ha de ser just i equitatiu. S’ha parlat d’altres zones, 
comenta que la contribució especial és més elevada. Les altres zones ja estaven 
urbanitzades, la situació no és la mateixa. Vol aclarir que el tema dels 25€ mensuals 
ha estat un exemple, que no serà per tothom, no pot ser general. Demana als 
assistents que no es quedin amb aquesta xifra. 
 
Sr. Eloi: Recorda que el barri necessita tirar endavant el projecte, li sembla que hi ha 
voluntat de fer el que proposa l’ajuntament. No li queda clar però el tema dels 2metres 
+ 2. Està clar que si s’apliques la normativa urbanística genèrica de Sant Cugat cap 
casa de Can Borrull seria legal. Entén que s’ha fet una cosa a mida per ajustar-se a la 
normativa. Diu que s’ha de poder arreglar el tema dels 2+2 metres. Si se salva i se 
segueix treballant per intentar rebaixar els cost per cada veí li sembla que es podria 
tirar endavant el pla. 
 
Sra. Puri: Està d’acord en que s’ha de seguir mirant de rebaixar el pressupost. 
Comenta que ja en el seu moment era impossible per cada veí de pagar 10.000€. Que 
si hi ha interessos per demora, aquests interessos també haurien d’estar als fons de 
lliure disposició. 
 



 

Sr. Casajoana: ho mirarà. Comenta que hi ha parcel·les de les quals desapareix el 
titular. 
 
Sra. Puri: que han de mirar que la DIBA pagui més, que només farà les voreres i la 
recollida d’aigües. 
 
Sr. Casajoana: el cost es divideix per parcel·la. Comenta que on no hi ha cases també 
hi haurà vorera, i que la pagarà la Diputació. 
 
Sr. Soler: Agraeix la tasca dels tècnics i comenta que és preceptiu que avui els veïns 
parlin i que l’equip de govern els escolti. Comenta que l’ajuntament hauria d’haver 
garantit la seguretat fa anys. Comenta que segueix el dubte sobre entre quants toca 
repartir. Comenta que s’ha passat massa temps parlant en genèric, que li agradaria 
veure la tanca, mirar el plànol. Cal definir el tema dels 2 metres. 
 
Sra. Quadras. Diu que la carretera de Vallvidrera és més que un carrer, que és la 
entrada a Sant Cugat. Pregunta si es tindrà en compte si algú té més d’una casa. 
 
Sr. Casajoana li contesta que les propietats ja estan gravades per la declaració de 
renda de cadascun. 
 
Sr. Angel: demana una nova reunió per d’aquí 2-3 mesos 
 
Sr. Puigdomènech: Contesta que si, recorda que hi ha el Facebook i que l’acta estarà 
penjada. Es compromet a convocar novament el Consell de Barri si hi ha novetats, la 
propera reunió està prevista pel maig. 
 
Sr. Casajoana: Vol acabar recordant que és una oportunitat històrica, que són 
conscients que no pot ser al 100% dels gust de tothom, però igualment és una bona 
oportunitat. Mirarà el tema dels 2+2 metres i de les expropiacions. Prega als veïns que 
vagin a parlar amb els Srs. Serra i Jordani. 
 
Sr. Mestres: Comenta que surt més content d’aquesta reunió que d’altres. 
 
 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 27 de febrer de 2014 


