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Acta del Consell de Barri de Les Planes.  Dimecres 14 de maig de 2014 
 
 
Assistents: 
 
Joan Puigdomènech, regidor i president del Consell 
Francesc Serra (Pla de Barris) 
Sra. Manuela, vicepresidenta del Consell de Barri 
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) 
Maria Zafra, (comissió de Festes Les Planes) 
Sra. Ester, Associació de Dones 
Sergi Torres (suplent, Associació Veïns i Propietaris de Les Planes) 
Ester González (representant de l’AMPA del CEIP La Floresta) 
Diana Otero (Espai Familiar), secretària 
Josep Lara (CIU) 
Bruno de Salvador (PP) 
Pere Soler (PSC) 
Roser Casamitjana (ICV-EUiA) 
Quim Pros (CUP) 
 
Ordre del Dia: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior 
2. Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes o preguntes pendents 
3. Informacions d'interès pel barri 
4. Presentació del Policia de Barri 
5. Transport escolar 
6. Proposta d’aprovació de les inversions amb càrrec al fons de lliure disposició del 
barri 
7. Actuacions del Pla de Barris 
8. Propostes a treballar cara al proper Consell de Barri 
 
El president dóna la benvinguda als assistents i comentà que canviarà una mica 
l’Ordre del Dia i que el Consell de Barri començarà amb el punt 4. I presenta al 
Caporal de proximitat de Sant Cugat, Sr. Xavier Díaz 
 
4.- Presentació del Policia de Barri 
 
El Sr. Díaz explica quines són les funcions de la policia de proximitat, principalment de 
servei a la comunitat. És una figura que ja existeix, l’agent David és el policia de 
proximitat de La Floresta i Les Planes. L’objectiu és contribuir a erradicar la percepció 
de inseguretat i que siguin els propis veïns els que marquin la feina de la policia en 
tasques de prevenció. A la pregunta de com es pot contactar amb l’agent David, 
comenta que és una patrulla itinerant i que amb regularitat es passa per la Oficina 
d’atenció Ciutadana, i que aquí se li pot deixar un avís.  
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El Sr. Torres demana aclarir la diferencia amb una actuació dels mossos.  
 
El Sr. Díaz contesta que quan es produeix un fet delictiu el més ràpid és avisar els 
Mossos. El policia de proximitat està pensat més per prevenció, manteniment i servei a 
la comunitat. 
 
Sra. Mercedes comenta el fet que a la rotonda d’entrada al CEIP La Floresta no 
sempre hi ha policies a l’entrada i sortida. Demana també si aquests policies no 
podrien acompanyar els nens i nenes que cada tarda van de l’Escola al Centre Obert i 
que han de creuar la rotonda. 
 
Sr. Díaz: malauradament els efectius són els que són i no pot assegurar que sempre hi 
hagi presencia policial. Quan hi hagi comenta que no ha de constar que allarguin la 
presencia 10-15 minuts per vigilar els nens/es que van al Centre Obert. Recorda el seu 
mail Javier.diaz@santcugat.cat 
 
Reportera de Tot Sant Cugat: Comenta que entén la intervenció d’avui referent a la 
figura del policia de barri no és per presentar una novetat si no per donar-hi més 
publicitat. 
 
Sr. Puigdomènech li confirma, comenta que a vegades hi ha serveis que no es fan 
servir prou per desconeixement i com que el tema de seguretat és una constant als 
Consell de Barri ha pensat que estaria bé recordar que hi ha un policia de barri. El 
servei fa 6-7 anys que existeix. 
 
Sr. Massanés: fa referència a una moció de 2010, comenta que potser s’hi podria fer 
un afegitó amb una explicació de les funcions. Proposa que l’associació de veïns tingui 
el telèfon directe del policia de barri i recomana que es tingui especial cura de la gent 
que se sap viu en situacions difícils. També comenta el fet de que no hi ha 
senyalització de zona escolar a la rotonda i demana de nou una banda reductora o un 
senyal. 
 
Sr. Granados: Que potser es podria posar una bústia al Centre Cívic per comunicar 
amb el policia de barri sense que pugui haver malentesos. També està d’acord amb 
que no hi ha senyalització a la rotonda de l’Escola. 
 
Sr. Soler: Recorda que s’ha aprovat un Pla de Mobilitat i que en aquest es senyalen 
els camins escolars segurs. Demana que es posi fil a l’agulla en relació amb el CEIP 
La Floresta en aquest sentit. 
 
Sr. Torres comenta que al públic veu una veïna a la que havia dit que parles amb el Sr. 
Serra i que sembla no ho ha fet. Si el Sr. Serra li pot donar el telèfon, posar-se en 
contacte i parlar sobre el problema que té. La Sra. Intervé comentant que porta 4 anys 
amb problemes de salubritat a la seva finca del c/ Modrego. El Sr. Puigdomènech li 
comenta que l’Ajuntament no pot actuar perquè la Font del problema està en una finca 
privada. Recalca que la voluntat de l’Ajuntament és que els veïns es posin d’acord. 
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1.- Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior 
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior per consens. 
Sra. Moreno demana que s’enviïn les actes. Sr. Puigdomènech comenta que li 
imprimirà. 
 
2.- Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes o preguntes pendents 
 
S’ha lliurat un document als membres on es comenta l’estat de cada acord/tema. 
 
Sr. Torres: Vol expressar el seu malestar perquè a Sant Cugat està previst fer un nou 
poliesportiu al Parc de la Guinardera i a Les Planes no es fa res per millorar les 
condicions de les pistes. Es va parlar de cobrir-les reaprofitant material i com no va ser 
possible, no se n’ha tornat a parlar. No entén que no hi hagi diners per Can Borrull o 
per a condicionar la pista de Les Planes i sí que n’hi hagi per fer un nou equipament a 
Sant Cugat. Es demana si pot ser aquest diferent tracte el que fa que es tingui la 
sensació de que els veïns de Les Planes no senten prou afecte per Sant Cugat. 
Pregunta com es gestionen i segons quins criteris es gasten els diners. 
 
Sr. Puigdomènech: Comenta que als Plens Municipals es rendeixen comptes de com 
es gasten els diners. La construcció d’un nou equipament esportiu respon a la 
necessitat expressada per nombroses associacions esportives de Sant Cugat. Hi 
influeix la densitat demogràfica i el fet que s’ha pogut aprofitar un terreny. 
 
Sr. Granados: Està d’acord amb el que ha dit el Sr. Torres. Comenta que ha llegit que 
el pressupost 2013 per instal·lacions esportives a tot el municipi va ser de 514.000€ i 
pregunta quants d’aquests diners van ser per Les Planes. Demana perquè no s’ha 
arreglat el tema de la coberta, que ja porta temps demanant-se. S’acosten les Festes 
Majors i estem igual. 
 
Sr. Lara pregunta si s’ha descartat. 
 
Sr. Puigdomènech s’estan fent pressupost i mirant alguna solució. Ara per ara, però es 
agosarat dir que tenim el tema solucionat. 
 
Sr. Merino comenta que també té la sensació de poca atenció a certs barris. El nivell 
de vida a Sant Cugat és bo i n’hi han d’altres que estan en precari. Una societat amb 
extrems no és una bona societat. Demana voluntat política per anar fent desaparèixer 
aquestes desigualtats. 
 
Sra. Moreno comenta que el ciutadà ha de poder intervenir en els temes urbanístics 
que l’afecten. En el cas de Can Borrull això no ha estat així. I torna a reclamar la 
totalitat dels documents. 
 
Sr. Puigdomènech li comenta que ja es va fer un Consell de Barri Extraordinari, que es 
pot fer un segon, però que la sessió d’avui té altres temes a tractar. Traslladarà la seva 
petició a la regidoria d’Urbanisme i al Sr. Francesc Serra. Es compromet a reclamar 
que enviïn la informació. 
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3. Informacions d'interès pel barri 
 
a) El Sr. Puigdomènech informa que va tenir lloc una reunió per tractar el tema dels 
nois dels centres d’acollida que estan sense supervisió pels voltants de l’estació, 
creant sensació de inseguretat i a vegades tenint comportaments poc desitjables.  
La reunió va tenir lloc amb la presencia de membres de la policia, del departament de 
Benestar i família, representants dels centres, etc. 
 
Sembla ser que són interns del centre Maspins (el centre de Lledoners acull ara mateix 
molt pocs nois, ha canviat la direcció i no sembla que els nois problemàtics siguin de 
Lledoners). Es va parlar d’una visita per part de membres del Consell de Barri i de 
l’Ajuntament a aquest centre. Igualment, el departament va comentar el document de 
què disposen on s’especifiquen exactament quines són les mesures d’acompanyament 
que s’han de complir i es van mostrar oberta a ampliar-les si s’escau. 
 
El Sr. Puigdomènech insisteix en el punt de fer la visita al centre i hi convida a 
representants de les associacions i personalment afegeix que si bé les mesures 
d’acompanyament tenen com a horari màxim les 21 hores potser caldria canviar 
l’horari en funció si és hivern o estiu, ja que a l’hivern es fa fosc més d’hora. 
 
b) Comenta com ha canviat el servei de vigilància, recorda la figura del policia de barri, 
ensenya la planificació i els controls de policia a la banda de Barcelona. Comenta que 
espera que hi hagi feedback positiu. 
 
c) Línia de Molt Alta Tensió per Collserola. Comenta que l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramanet ha detectat moviments a la central elèctrica, que la línia passaria 
al costat de Les Planes Barcelona, que les servituds de les torres, que passen a portar 
molta més potència que ara, són més grans i que no es pensa en aprofitar les 
servituds existents.  
Comenta que creu que és un tema que afecta al Barri i que aquest ha de mostrar la 
seva preocupació al respecte. 
 
d) S’està treballant en un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona que 
afectaria elements comuns per totes dues bandes de Les Planes: CAP, escoles, 
mobilitat, policies locals, serveis esportiu, centre cívics, aparcament prohibitiu a 
l’estació, formació i tallers, neteja de boscos, etc. Serà un conveni ambiciós per tal de 
fixar els punts en els quals no val la pena que les dues parts del barri vagin separades. 
 
Sr. Soler: Comenta que en la moció contrària a la MAT es podria posar com a punt que 
el Consell de Barri de les Planes està d’acord amb la moció. 
 
Sr. Salvador: No es pot pronunciar per no tenir informació com a partit. 
 
Sr. Puigdomènech: Hi ha un acord majoritari del Consell de Barri per poder mostrar 
aquesta oposició. 
 
Sr. Torres: Comenta l’estat de deixadesa del servei de manteniment a les Planes. 
Reclama més presència de la brigada que s’ha fet com a Pla d’ocupació i que està 
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més en altres zones que aquí. La situació és greu, de brutícia i no manteniment dels 
carrers. 
 
Sr. Granados: comenta que els nois del centre de Lledoners a vegades també tenen 
comportaments poc respectuosos a la plaça Creu d’en Blau. 
 
6. Proposta d’aprovació de les inversions amb càrrec al fons de lliure disposició del 
barri 
 
Presenta una diapositiva amb l’estat de comptes de les quantitats de lliure disposició 
pel barri, separat Can Borrull i Les Planes “de dalt”. La part de Can Borrull (374.000) 
és l’acumulat per fer les obres d’arranjament, de la part de Les Planes, 40.000 
proposen reservar-les per arranjar el c/ de la Llum, 10.000 per recolzar la despesa que 
han de fer les famílies pel transport escolar i 6000 per altres petites intervencions 
(escales c/Font al Vial i Fco. d’Assís a c/ Font, petit pàrquing a l’estació…….) 
 
Explica la proposta de destinar 10.000 al transport escolar. 
 
Sr. Torres: No està d’acord. A més de pares som veïns i no hi ha lloc a que els diners 
de lliure disposició s’hagin de fer servir per ajudar a les famílies que fan servir el 
transport escolar. Se n’ha de fer càrrec la Regidoria corresponent, l’ajuntament està 
molt sensibilitzat amb aquest tema, i està convençut que trobarà una altra solució que 
no sigui treure diners de lliure disposició. 
 
Sr. Soler: D’entrada comenta que el seu grup no està d’acord en com s’està fent servir 
la lliure disposició en els barris. Creuen que obres de manteniment, arranjament, 
mobiliari urbà, etc han d’anar a càrrec del pressupost. Tot i això entenen que els fons 
de lliure disposició són uns pressupostos participatius, on són els veïns els que 
decideixen on invertir. Creuen que el procés de decisió ha des ser al revés. No que 
l’ajuntament proposi, si no que les propostes  en què invertir surtin dels veïns. Els 
40.000€ del c/ de la Llum haurien de sortir del pressupost. 
 
Sr. Torres: Comenta que la decisió de destinar 40.000 al c/ de la Llum va ser dels 
veïns, això sí, després de veure que l’obra no es feia en el marc del Pla de Barris, on 
per cert al principi hi constava. Pel tema del transport escolar comenta que ja fa 2 anys 
que lluita per que no desaparegui el transport. Li sembla que la idea de l’Ajuntament és 
“Divide y vencerás”, de posar en posicions oposades a pares usuaris i resta 
d’associacions. 
 
Sr. Lara: Destinar els diners de lliure disposició es va començar a fer en l’època prèvia 
a la urbanització. Creu que cal rematar el c/ de la Llum i la legalització de can Borrull. 
 
Sr. de Salvador: Creu que és una qüestió de voluntat política, recorda que es gastaran 
2 milions d’euros en el parc de la Guinardera. 
 
Sra. Zafra: Comenta que a Pla de Barris ja hi havia una partida pel c/ de la Llum, que 
sempre s’ha posposat, ara s’acaba el pressupost del Pla de Barris i ha de passar a ser 
de lliure disposició. 
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Sr. Massanes: Comenta que el fet de destinar lliures disposicions per fer arranjaments 
de carrers és una decisió dels veïns, que mai ha de servir per tapar feines que hauria 
de fer l’Ajuntament. En aquest sentit hi ha un dictamen del secretari general, a no ser 
que hagi canviat. S’està parlant de 10.000€ pel transport escolar, és un import molt 
petit. 
 
Sra. Ramona González: Comenta que si ara es destinen els 10.000 de lliure disposició 
al transport escolar, si l’ajuntament s’estalviarà les ajudes que tenen ara les famílies 
necessitades. 
 
Sra. Ester González: Comenta que ja portem 2 anys o més amb el tema del transports 
escolar, que és un tema important pel barri i reclama una solució definitiva ja. Comenta 
també que l’entrada al CIP La Floresta no està arreglada i que si Sant Cugat és una 
Ciutat dels Nens, també ho ha de ser pels nens de Les Planes. 
 
Sr. Soler remarca que no és que vulgui retardar més el tema del c/ de la Llum, si no 
que segueix pensant que és responsabilitat de l’Ajuntament. 
 
Sr. Serra: Recorda que en 2099 hi havia un llistat de carrers que s’havien d’arreglar, 
que s’han anat fet. Ara ja no hi ha Pla de Barris i per voluntat veïnal s’agafarà de lliure 
disposició. Durant l’aplicació del Pla de Barri s’han hagut de canviar prioritats i per això 
carrers com el de la Llum, on hi ha relativament poca densitat de població, 
lamentablement, ha “caigut” posicions. 
 
Sra. Moreno: Ara que s’urbanitzarà Can Borrull, torna a demanar perquè aquesta obra 
no corre també a càrrec de l’Ajuntament i es recuperen els diners per Can Borrull. 
 
Sr. Puigdomènech: Veient les intervencions que ha hagut reformula: Hi ha cert 
consens per guardar els 40.000 pel c/ de la Llum. Per la resta de temes encara no. 
Atenent a la idea del Sr. Soler proposa aprovar de destinar una partida al c/ de la Llum. 
Recorda que els diners s’han de gastar en 2014. Proposa refer el destí dels 16.000 
restants amb la participació de les associacions. No tira la tovallola a aconseguir 
recolzament econòmic per les famílies usuàries del transport escolar. Proposa tornar a 
fer una reunió del consell per tractar el tema de la lliure disposició. 
 
Sr. Torres: Està d’acord, demana a l’Ajuntament un esforç per solucionar el tema del 
recolzament al transport, que està segur que trobarà i comenta que tornem a parlar de 
què es farà amb les quantitats restants (apart dels 40.000 pel c/ de la Llum). 
 
Sr. Puigdomènech: Pel que fa a Can Borrull té una proposta, encara que no sap si 
seria factible. Proposaria guardar els lliures disposicions de 2015 i 4 anys endavant per 
destinar-los (com es fa ara) per les obres d’urbanització. Sap que és una proposta 
arriscada, que els veïns s’ho han de pensar i recorda que no sap si jurídicament, 
tècnicament seria possible, ja que compromet pressupostos futurs i fins i tot futures 
forces polítiques, però podria ser una fórmula per reduir les quotes de cada veí. 
Llegeix un text on es demana que els tècnics de l’Ajuntament estudiïn aquesta 
possibilitat i si cal es sol·licités l’aprovació per Ple Municipal. Abans de les 
intervencions recorda que és una proposta i que primer cal estudiar la seva viabilitat. 
Demana als veïns que els hi semblaria. 
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Sr. de Salvador: Comenta que caldria un compromís que hi ha hauria retallades en 
aquests 4 anys. S’està demanant un esforç als veïns i creu que l’Ajuntament també 
s’hauria d’esforçar. 
 
Sra. Moreno: També es pot demanar a l’Ajuntament que inclogui les obres en els 
pressupostos d’aquests 5 anys. L’Ajuntament avança els diners i es poden començar 
ja les obres. 
 
Sr. Merino: Coment que la proposta és imaginativa i positiva i que a tothom li interessa 
liquidar d’una vegada el tema. Com comentava el Sr. de Salvador caldria saber 
quantitats exactes i també aclarir fins a quin punt s’assumeixen els compromisos 
futurs. Està d’acord en consultar aquesta possibilitat als tècnics, però es veuria 
favorablement per l’associació que representa. 
 
Sra. Quadras: Comenta que és la renta la que marca qui pot pagar i qui no. Comenta 
que és l’advocada de 5 afectats i que hi ha gent que no està en cap associació. 
D’entrada li sembla una bona idea. 
 
Sr. Puigdomènech: Creu que els representants han de ser capaços de transmetre el 
sentiment general dels veïns a qui representen. Comenta que només es demana un 
acord per demanar que els tècnics estudiïn la proposta. 
 
Sr. Soler: Comenta que els grups ja havien tingut accés a l’acord que proposa el 
president. Comenta que la voluntat i la missió són bones i que és una proposta 
imaginativa. Canviaria alguna cosa del redactat. Cal tenir en compte un possible canvi 
de consistori a partir de maig 2015. Comenta que posaria que “és el Consell de Barri 
qui demana”. Cal veure com assegurar les garanties i que si s’ha decidit així, en el 
futur ningú no ho tombi. Si és voluntat dels veïns de Can Borrull el seu grup no pot 
més que estar-hi d’acord.  
 
Sr. Merino: Estarà bé si s’acompanya de garanties i que es tingui en compte les 
demandes dels veïns, que porten més de 40 anys en una situació penosa. 
 
Sr. Puigdomènech: Entén que la proposta sona bé, que li falta concreció (com ha de 
ser) i que la pot traslladar a l’Ajuntament. 
 
Sr. de Salvador: Evidentment s’ha de concretar més i demana un compromís per part 
de l’Ajuntament que es tindran en compte nous elements de debat, com per exemple 
els metres de distancia entre carretera i finca. Diu que l’Ajuntament ha de posar fil a 
l’agulla. 
 
Sr. Puigdomènech: Comenta que veu que hi ha cert consens, que la proposta es veu 
bé. 
 
Sra. Moreno: Comenta però que no disposen de tota la informació per decidir 
d’entrada sobre aquesta proposta. 
 
5. Transport escolar 
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Intervé el Sr. Fornells.  
 
Comenta que al canviar l’ordre dels punts de l’ordre del dia ja s’ha explicat la proposta 
que anava a fer. Comenta que li semblarà sempre bé el que el Consell de Barri 
decideixi, comenta que va parlar amb les representants de l’AMPA per trobar una 
solució. Torna a repassar com ha anat el tema de les subvencions al transport escolar, 
i que cal trobar una solució per la situació excepcional de Les Planes, que per altre 
banda és l’únic barri de Sant Cugat que tindrà transport escolar del Consell Comarcal. 
Comenta que la Generalitat tampoc ja no aporta rés per escoles bressol, escoles de 
música, això fa que sigui una situació difícil. Deu a l’Ajuntament uns 2 milions d’euros.  
 
Recorda que el transport escolar no ha estat mai un servei de l’Ajuntament tot i que 
entenent que és un servei bàsic l’ha hagut d’assumir com ha pogut. Es reforcen les 
línies de transport públic. Per Les Planes però el Consell Comarcal ha mantingut el 
transport escolar. Ho valora positivament i comenta que s’ha de mantenir com sigui, 
tenint en compte també polítiques de família i reequilibri demogràfic del barri (amb un 
servei d’aquest tipus es facilita el dia a dia dels veïns i és un plus que possibles futurs 
veïns poden tenir en compte per venir a establir-se al barri). Parlant de números, 
l’import total és de 750€ anuals per nen. Entén que les famílies han hagut de passar 
de pagar 0 a pagar 270€ i és la voluntat de l’ajuntament  que aquest fet no esdevingui 
un greuge comparatiu amb les altres famílies del municipi que només paguen la 
targeta de transport (T12) i l’assegurança (34€ anuals), tenint en compte però que no 
és el mateix servei.  
 
Per això han estat estudiants solucions, la de destinar part de la lliure disposició n’és 
una possible. Entén però que els veïns s’oposin i comenta que seguiran buscant 
alguna solució. Comenta també que aquest estiu s’enllestirà l’obra d’arranjament del 
c/Pagan i que a llarg termini s’estudiarà posar una parada del bus de línia a la rotonda. 
Està clar que l’accés a l’Escola ha de ser un camí segur. 
 
Sra. Agustina: No troba bé que els veïns hagin de solucionar els problemes que té 
l’Ajuntament, aquesta és qui ha de donar servei al poble, no al revés. 
 
Sr. José: Proposa incloure directament els 10.000€ que costa recolzar el transport 
escolar per les famílies de Les Planes al pressupost que té l’Ajuntament per reforçar 
els altres línies de transport públic per donar servei de transport escolar. Així quedaria 
establert i tots els barris tindrien una ajuda per part de l’ajuntament. 
 
Sr. Torres: Comenta que 10.000€ és el que es pot gastar el Consistori en viatges de 
l’alcaldessa. Per ell és una vergonya que s’insinuï que si els veïns no posen els 10.000 
de la lliure disposició hi hagi perill de perdre el transport escolar. Diu que l’Ajuntament 
ha de treure aquest import d’on calgui i que no li passi la pilota al barri. Reconeix la 
feina que s’ha fet, però s’oposa totalment a que es tregui de la lliure disposició. En un 
altre ordre de tema, comenta si l’Ajuntament no pot arribar a algun acord per tal que 
l’empresa Leroy Merlin, que s’establirà a la sortida de Rubí en terrenys de Sant Cugat 
no prioritzi la contractació de parats de Sant Cugat. Creu que aquestes gestions també 
s’haurien de fer. 
 
7. Actuacions del Pla de Barris 
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Per tal de no allargar la sessió el president del Consell comenta que el document 
s’enviarà a tots els membres. 
 
8. Propostes a treballar cara al proper Consell de Barri 
 
Sr. de Salvador: Comenta que els viatges  de l’alcaldessa als quals s’ha fet referencia 
els ha realitzat com a vice-presidenta de la DIBA. Tot i això torna a recordar que 
destinar diners a una cosa  o a una altra és una qüestió de voluntat política. Està clar 
que si els veïns veuen un esforç per part de les institucions també s’esforçaran. 
 
Sra. Quadras: vol recordar un problema que hi ha hagut amb una persona malalta que 
ha tingut comportaments perillosos a Can Borrull. Demana a les associacions que 
s’impliquin també en aquests casos. 
 
Sra. Moreno: Comenta que la seva associació n’està al corrent, que els afectats hi van 
acudir, però que després ja no ha calgut cap més intervenció. Manifesta un sentiment 
d’abandó de Can Borrul per part de les institucions en el tema de la urbanització. 
Torna a recordar la falta de tota la informació.  
 
Sr. Puigdomènech: comenta que no pot estar gaire d’acord. S’han convocat totes les 
reunions que ha calgut i les demandes estan sempre al dia següent sobre la taula de 
regidor. 
 
Sr. Merino: Coment a que prefereix ser positiu i entendre que el Pla d’urbanització 
s’està treballant i enllestint. Sobre el tema de la persona malalta comenta que 
justament ell i el Sr. Torres van ajudar a la policia. 
 
Sr. Soler: Comenta que no li agrada que als Consells de Barri l’argument siguin els 
greuges comparatius vers altres zones. Al Barri oest ni a Mira-Sol no tenen cap mena 
d’equipament esportiu. Comenta que potser a quest sentiment de “ser menys” és per 
una certa desinformació ja que no es presenten els pressupostos territorialitzats. Si 
amb dades objectives es sapigués que es gasta on, potser s’acabaria amb aquest 
sentiment. 
 
Sr. Virgili: Comenta que tocant a la carretera, davant la pujada de Can Balasch hi torna 
a haver mobles i trastos. Que el camió d’escombraries no ho recull, ja sap que no li 
toca, però potser es podria muntar algun sistema que no fossin els veïns els que 
sempre ha de trucar.  
 
Sra. Nuri: Que ja fa un any que ha caigut el lletrero del passatge de Pi. Comenta que 
potser seria bo posar a la parada del bus a la plaça de l’estació un mapa dels carrers 
del barri. Comenta, de nou, la perillositat del c/ Belladona. 
 
Sra. Maria: Està d’acord amb el problema del c/ Belladona. Comenta que en el bus 
nou no consta la parada que hi ha al principi de St. Francesc d’Assis i demana que es 
torni a posar. 
 
Sr. Torres: demana disculpes pel to d’algunes de les seves intervencions. Torna a dir 
que no es refereix als polítics que estan presents. A tots els polítics els demana que 
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facin de polític i escoltin el que diu el poble, i que la seva missió és intentar trobar 
solucions als temes que els hi planteja justament aquest poble. 
 
Sr. Puigdomènech dona per acabada la sessió i recorda que el proper Consell de Barri 
sera el 23 de setembre. Desitja a tothom unes bones vacances.  
 
 


