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Acta del Consell de Barri de Les Planes 

26 de febrer de 2015 

 

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.- Carrer de la Llum 

5.- Futur de la proposta Ringo-Rango 

6.- Tancament de les accions de barri del 2014 

7.- Actuacions del Pla de Barris 

8.- Propostes a treballar cara al proper Consell de Barri 

9.- Precs i preguntes 

 

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 (Associacióde Veïns de Can Borrull) 

Carlos Granado (Racó de l’Amistat) 

Sergi Torres ( Associació Veïns i Propietaris de Les Planes) 

Diana Otero (Espai Familiar), secretària 

Maria Fabra (Comissió de Festes de Les Planes) 

Josep Lara (CIU) 

Maria Dolors Doménech (PP) 

Roser Casamitjana (ICV-EUiA) 

 

S'excusen: 

Guim Pros, Pere Soler 
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El president dóna la Benvinguda als assistents, especialment al Sr. Sergi Torres expressant-li 

la seva amistat més sentida, i presenta a la Sra. Domènec que substitueix com a representant 

del PP al Sr. Bruno de Salvador 

 

1.- Aprovació, sis s'escau, de l'acta de la sessió anterior 

 

S'aprova l'acta de la sessió anterior 

 

2.- Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes o preguntes pendents 

 

El seguiment s'ha enviat com a document adjunt a tots els membres de la taula 

El president comenta la pregunta sobre com està el tema de la Biomassa. Comenta el projecte 

"Boscos del Vallès", que amb inversió de la Unió Europea i en l’àmbit territorial del Consell 

Comarcal del Vallès Occidental, pretén reduir els incendis forestals justament amb la utilització 

de la biomassa. Això implica la creació d'un centre logístic de tractament d'aquesta matèria. 

Comenta que el centre haurà d'estar ben comunicat, a prop de la B30, per tant no directament 

al barri, i que hi ha un projecte de conveni amb l'INCASOL per cedir uns terrenys dintre del 

municipi de Sant Cugat del Vallès. Amb aquesta perspectiva es proposarà al SOM 

l'organització d'un curs de capacitació per formar als que poden ser els possibles empleats 

d'aquest centre i comenta que pot ser una bona oportunitat pels aturats/des del barri.  

Comenta també que el pal de la parada de bus que en el document consta com a pendent serà 

instal·lat en els propers 10 dies. El Departament de Mobilitat demana disculpes per la tardança. 

 

3.- Informacions d'interès pel barri 

 

- Bona acollida del Canicross que es va celebrar el 30 de novembre. És una prova que puntua 

a nivell nacional i els organitzadors van estar molt contents. 

- La segona fase de l’arranjament del carrer de Sant Francesc d'Assís està en fase de 

contractació i es preveu que acabarà abans de l'estiu 

- Documental sobre Les Planes. Ja està acabat, s’ha fet un primer visionat i l'equip que el 

produeix mirarà d'incorporar alguns suggeriments que van sorgir. Està previst fer un Consell de  
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Barri Extraordinari per presentar a la comunitat aquest documental, segurament el proper 13 de 

març. També s'ha previst una projecció en els cinemes de Sant Cugat pel dia 22 

(aproximadament) Per aquesta segona projecció s'estan mirant alternatives per poder 

assegurar que tothom que ho desitgi pugui assistir.  

- Grups de Treball: de territori pel proper 17 de març i de mobilitat/seguretat pel dia 12. 

Comenta el malentès que hi ha hagut amb la reunió que havia de tenir lloc abans del Consell 

de Barri i comenta que per la reunió de mobilitat seria molt interessant que hi assistíssin usuaris 

del transport escolar. Demanarà la presència del tècnic que s'ocupa de la ruta, per tal de poder 

parlar directament amb ell sobre les parades, durada del viatge, etc que afecta actualment als 

nens de Les Planes que van al CEIP La Floresta. 

- MAT. La noticia apareguda de que es posposa fins el 2020 en principi és una bona notícia, 

però de nou demana que el barri hi estigui pendent. Comenta que en els pressupostos s'han 

inclòs obres de condicionament en les dues estacions que serien principi i final d'aquesta MAT, 

i comenta que aquest condicionament pot indicar que el projecte no està desestimat. 

- Rendició de comptes de les accions dutes a terme en millora energètica d'habitatges. Aquest 

projecte ha estat lligat a plans d'ocupació i els Srs. Bernat i Simona exposen les conclusions. 

Expliquen les diferents fases d'aquest projecte, sorgit d'una assignatura de l'ETSAV i que té el 

recolzament d'un projecte europeu (RELS). Expliquen totes les mesures que s'han dut a terme 

en els habitatges objecte d'estudi i condicionament, comenten que és un projecte global que 

implica també al servei d'assistència social i infermeria, a més dels mencionats plans 

d'ocupació. És un projecte que ha resultat ser molt beneficiós pel barri i que tindrà continuïtat 

obrint-lo també a d'altres zones/barris del municipi. 

Intervenen el Sr. Granado i el Sr. Agustín felicitant l'equip. 

- Can Borrull. El projecte està en fase d'exposició pública i comenta la interacció que hi ha 

hagut entre veïns i regidoria. Cedeix la paraula al Sr. Merino, ja que té noticies, i demana que 

aquest fet no s'interpreti com un menyspreu cap a les altres associacions del barri. 

El Sr. Merino comenta que efectivament el Sr. Casajoana havia de venir per explicar ell mateix, 

que no ha pogut ser així i que li ha demanat que ho faci ell mateix. Comenta que el procés 

administratiu s'ha acabat i que estarà aprovat. Aquesta situació no implica que hi hagi aspectes 

del projecte que es puguin canviar. Comenta que és una bona noticia pels veïns que el projecte  
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segueixi endavant, que ha estat també gràcies a l'esforç dels membres de la taula, a les 

associacions de Can Borrull i a tots els veïns i veïnes.Comenta que almenys aquest equip de 

govern ha enfrontat el problema quan d'altres havien girat la cara a les demandes dels veïns de 

Can Borrull. Insisteix que la feina no està acabada, que hi ha aspectes que encara no estan 

definits i que l'equip farà tots els possibles per incloure totes les modificacions que han indicat 

els veïns. Una de les demandes dels veïns, la de rebaixar els cost, pot comentar que s'ha 

complert: Es rebaixa l'import que haurà d'assumir el veïnat, que aproximadament serà d'uns 

300.000€ (enfront dels 450.000 inicials). 

Intervencions: 

Sr. Granado: comenta que molt no estan d'acord amb el plantejament actual de la rotonda, que 

aquest és un dels punts que encara s'ha de parlar. 

Sra. Puri: comenta que la seva associació se sent ofesa i que no entenen perquè una altre 

associació dóna les explicacions. 

Francesc Serra: explica que aquest fet és totalment fortuït, que el Sr. Casajoana havia de venir, 

que no ha pogut i que li ha comentat al Sr. Merino. 

Sra. Puri: Comenta que de la petició d'enviar tota la informació no ha arribat res. Que no es 

disposa de documentació des de 2012. Els membres de la seva associació no es fien de les 

paraules, demanen documents, com per exemple el document sobre l'acord amb la Diputació. 

Demana més claredat a l'hora d'explicar els imports. Li consta que la Diputació estava 

disposada a pagar tota l'obra (voreres, mur verd, punts de recollida d'aigües) i es demana com 

és que tot i tenir aquest compromís els veïns han de pagar per aquests equipaments. Comenta 

que s'està parlant de reparcel·lació i li sembla que s'està "col·lant" als veïns dues cessions, 

quan aquestes cessions normalment es fan d'una vegada i amb un cost del 10%. 

Sr. Puigdomenech: comenta que tampoc no sabia la novetat i que tornarà a convocar al 

regidor,que està disposat a venir sempre que sigui necessari, que tornarà a transmetre la 

petició de documentació.  

Sra. Quadras: està d'acord en quasi tot el que ha comentat la Sra. Puri, diu que no és moment 

de protagonismes. 

Sr. Puigdomenech comenta que la noticia és una bona noticia i entén però el malestar de la 

Sra. Puri. 

Sra. Quadras: pregunta sobre les subvencions a les associacions, que comenta que no han 

arribat. 

Sr. Puigdomenech comenta que ho miraran. 
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5.- Futur de la proposta Ringo-Rango 

 

La Sra. Ana presenta el projecte i les conclusions extretes després de les diferents accions que 

s'han dut a terme. Comenta la voluntat de seguir treballant per tirar endavant el projecte de 

recuperació d'aquests camins. 

Sr. Puigdomenech comenta que el projecte es basa en el reaprofitament de materials, en un 

barri que històricament s’ha fet a si mateix. Anima als veïns a participar-hi. 

Intervé una veïna demanant també recolzament de l’Ajuntament, no només voluntarietat del 

veïnat. 

Es pregunta pel finançament. El Sr. Puigdoménech comenta que els materials són reciclats. 

Sra. Zafra comenta que les fustes (travesses del tren) es van retirar d’equipaments públics per 

ser potencialment cancerígenes, es pregunta com és que ara es posen aquí. 

Sra. Ana vol deixar molt clar que no es pretén aprofitar material nociu, que la salubritat i 

seguretat és un punt del projecte. Si no es pot utilizar aquest material se’n buscarà un altre o 

una altre estratègia de finançament. 

S’acorda que segueixi endavant el projecte 

 

4.- Carrer de la Llum 

 

Sr. Serra explica amb imatges l’abans i el després d’aquest carrer. Comenta que és un dels 

últims carrera del Pla de Barris.  

El Sr. Puigdoménech comenta que està pendent una visita per acabar de polir detalls que els 

veïns han indicat que no están del tot correctament acabats. 

Un veí comenta que les màquines de l’Ajuntament segueixen sense poder passar, i un altre 

comenta si no hauria estat més fàcil tenir en compte els detalls abans de fer l’obra. 

El Sr. Puigdoménech li dona la raó, ara però caldrà mirar com quadrar aquests detalls. 

 

6.- Tancament de les accions de barri 2014 

 

El Sr. Francesc Serra entra en el detall del fons de lliure disposició de l’any 2014 i 2015. En 

particular, especifica  les xifres de 112.000€ per Les Planes (2014 i 2015) i 398.000 per Can 

Borrull, amb tot l’acumulat al llarg de molts anys, incloent-hi la part de 2015. 

S’acorda sol·licitar a l’ajuntament de Sant Cugat que la quantitat de 398.000 euros  
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acumulats per a Can Borrull s’apliquin a reduir les quotes urbanístiques a girar als veïns 

de Can Borrull 

 

Explica alguna de les partides: 

- La instal·lació del mòdul ECO està en marxa, ja hi ha un conveni ETSAV-Ajuntament 

- Del Carrer Sant Francesc d’Assís està pendent (a més de fase 2 i 3) el troç que va de la plaça 

a l’inici de l’asfaltat 

- Falta mesurar i pressupostar els graons entremitjos a les escales del carrer Delícies 

- El tram viari que puja de la plaça de la Mata s’intentarà encabir en el pressupost, ara que ja es 

té l’import de 2 anys. 

Falten algunes actuacions que passes a dependre de la regidoria de Cultura. Comenta que el 

regidor es posarà en contacte amb Comissió de Festes.  

 

En relació amb aquesta comissió lamenta que part dels seus membre hagin deixat la comissió, 

entén que la feina voluntària pot cansar i comenta que és una comissió que ha fet grans coses 

pel barri. Agraeix a tothom la seva bona feina i està convençut que s’afegiran nous membres. 

La Sra. Zafra aprofita per comentar que será el seu últim consell de barri, al que assisteix com 

a representant de la comissió de festes. 

 

Sr. Torres: Comenta uns punts de les accions. Comenta si, en el tram de Verònica no es podría 

mirar de posar esglaons en els laterals per facilitar la sortida de la gent al carrer. En relació al 

regidor d’urbanisme comenta que mai no hi és quan ha de venir a explicar coses. L’avergonyeix 

que el regidor no hi sigui en moments importants i que per comportaments així s’enfrontin 

associacions cadascuna amb la seva part de raó. 

Sr. Puigdomenech comenta que no havia convidat al regidor del ram pel tema de Can Borrulli 

que sempre s’ha mostrat disposat a rebre els veïns i a venir al Consell de Barri quan se l’ha 

sol·licitat 

Intervé Marc Tolrà (Can Cortés) i pregunta si s’han ajuntat ja els dos pressupostos, se li 

contesta que si. Comenta que si pot influir la possibilitat que a meitat d’any hi pugui haver un 

nou equip de govern. 
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7.- Actuacions Pla de Barris 

 

S’ha atorgat la segona pròrroga i el repartiment serà per programes socials, esportius i juvenils 

i per la recollida de fibrociment. 

Ja no hi haurà obra nova i les obres passen a manteniment. 

S’explica que la recollida de fibrociment és molt costosa i que es tractarà de posar punts de 

recollida.  

Una veïna de Can Borrull pregunta si també hi haurà a Can Borrull i com és que els veïns han 

de traslladar les restes de fibrociment tenint en compte la seva perillositat i el fet que els 

operaris van ben protegits. 

 

Els punts 8.- Propostes a treballar cara al proper Consell de Barri i 9.- Precs i preguntes es 

tracten conjuntament 

 

Sr. Torres: comenta que ha llegit sobre la construcció d’un nou poliesportiu a la Guinardera i es 

pregunta si davant totes les altres de necessitats que hi ha, aquest equipament és de veritat 

necessari. Que no s’ha d’estranyar ningú si hi ha zones que no tinguin sentiment de pertinença 

a Sant Cugat si la sensació és que no se les tracta com a iguals ni es tenen en compte les 

seves necessitats especifiques. 

Sr. Puigdoménech respon que hi ha una gran demanda de clubs esportius i que s’han ajustat 

altres projectes com per exemple la nova comissaria. 

La Sra. Casamitjana comenta que els grups de l’oposició eren reticents a aquest projecte pel 

seu elevat import. 

Sr. Granado comenta que en general Les Planes està molt mancat de manteniment. 

Sr. Merino comenta que la rotonda és un dels punts que es volen redefinir. Comenta també que 

les novetats han fet endarrerir l’enviament de la carta que es va dir que s’enviaria a cada veí de 

Can Borrull. 

Sra. Otero comenta la manca de manteniment a la zona de Can Cortes, amb esvorancs al 

carrer i una claveguera entre els números 16 i 18 del carrer de M. Antònia que s’ha avisat 

vàries vegades que supura i és insalubre. 

Sra. Zafra: comenta la barana oxidada a les escales que van del c/Torrent al c/ de la Llum, 

comenta que les branques sovint tapen els fanals, que en general hi ha poca llum i recorda el 

gran forat que hi ha al carrer Sant Francesc d’Assís, alçada c/ de la Llum. 
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Sr. Mestre: recorda que ja fa dues reunions del Consell que van demanar si es podía posar 

sauló a la “vorera” de la carretera a Can Borrull i demana si es podrà fer abans de les obres. 

Sra. Manuela: Comenta si es pot aprofitar el projecte de Can Borrull per solucionar el tema de 

la zona 27 a Les Planes. 

Sr. Torres: comenta que en aquest sentit els veïns tenen el compromís oral de l’alcaldessa. 

Sra. Rosa: Reclama el sauló. Comenta que hi ha 2 contenidors al costat de casa seva i que la 

plataforma on estan té els forats massa petits per tal que pugui passar l’aigua. Això ocasiona 

que l’aiguainundi el seu terreny. 

Sr. Mestre comenta que el semàfor falla molt sovint, i que es formen llargues caravanes i que 

els clàxons molesten als veïns a vegades molt d’hora al matí. 

Sra. Núria: Reclama també les escales que comentava el Sr. Torres al c/ Verònica i recorda 

que hi ha una claveguera totalment aixecada. 

Sra. Quadras recorda que cal tenir actualitzats els càrrecs de les associacions. 

Veïna de Can Borrull reclama també el sauló i demana recollida selectiva per Can Borrull. 

Sra. Agustina: Sent el debat que s’ha produït i recorda que l’AAVV no reb cap subvenció. Vol 

saber els límits de la segona fase de les obres al c/ Sant Francesc d’Assís i demana que no es 

deixi a la meitat el darrer tros. 

Sra. Emi: comenta el mal estat de la rampa que puja al camp de futbol, que l’ambulància a la 

darrera festa major no va poder pujar-hi. Comenta que al c/ Maria Antònia amb c/ Font hi ha tot 

sovint escapaments d’aigua, que caldria revisar tot aquell tram de claveguera/canonada. 

Comenta que li agrada molt la idea de recuperar el Ringo-Rango, tot i que creu que no 

s’utilitzaran aquests camins com es feia abans. 

Sra. Antònia: Comenta esvorancs a les voreres del c/ Molí i el mal estat del camí a Can Flo, 

tenint en compte que es una via que va servir el transport escolar i el transport públic. 

Sra. Zafra demana pel c/ de la Belladona, el Sr. Puigdoménech comenta que no s’ha avançat 

en aquest tema. 

Sr. Merino comenta que pot aportar fotografies sobre el problema a la finca de la Sra. Rosa. 

Sra. Puri comenta que a l’entrada del Passatge de les Aigües de Sabadell va caure un fanal 

que va quedar encés 2 dies al carrer. 

 

Sr. Puigdomènech comenta que es pren nota de totes les intervencions i que es dona per 

acabat el Consell de Barri. Recorda la projecció del documental com una mena de comiat 

del Consell de Barri de la present legislatura. 

 


