
 

Acta del Consell de Barri de Les Planes 

Dia: 16 de desembre de 2015, 20 hores 

 

Ordre del dia: 

1.- Benvinguda de l’alcaldessa 

2.- Constitució del Consell de Barri 

3.- Informacions d’interès pel barri 

4.- Proposta de l’espai Mossèn Pere 

5.- Objectius del Consell de Barri pel 2016 i temporalització 

6.- Torn obert de paraula 

 

Assistents: 

Joan Puigdomènech, president 

Agustín González, vice-president 

Damià Calvet, tinent d’alcalde de Territori 

Francesc Serra, sotsdirector d’Obres als Barris 

Membres d’associacions: 

Sergi Torres, AAVV i Propietaris de Les Planes 

Eloi Merino, AAVV La Rabassa del Pi 

Diana Otero, Espai Familiar i secretària 

Esther Parareda , Grup de Dones de la Creu d’en Blau de Les Planes 

Begoña Parareda, Agrupació Cultural i Musical de Les Planes 

Puri Moreno, AAVV Can Borull 

Alfonso Becerra, Racó de l’Amistat de Les Planes  

Emilia Cruz López, Comissió de Festes 

Mercedes González, AMPA CEIP La Floresta 

 

Grups municipals: 

 

Álvaro Benejam, PP 

Asun Reyes, ICV-EUiA 

Mireia Ingla, ERC-MES 



 

Munia Fernández-Jordan, C’s 

Bibiana Fontanet CUP – Procés Constituent 

 

 1.- Benvinguda de l’alcaldessa 

Enlloc de la Sra. Conesa dóna la Benvinguda el Sr. Damià Calvet, tinent d’alcalde 

d’Urbanisme, Territori, Mobilitat i Habitatge. Comenta que el Consell de Les Planes és 

el darrer consell que faltava per constituir-se. Comenta la seva importància com a 

d’òrgan de participació ciutadana, encoratja als membre i als veïns a participar-hi. 

Rermarca que el Consell de Barri Les Planes ha fet molta feina, per exemple amb el 

tema de l’eficiència energètica, sent pioner. Té un record per al molt estimat Mossèn 

Pere, que tan va fer també per al Barri. Anima de nou a tothom a seguir fent feina per 

millorar el nostre barri. 

2.- Constitució del Consell de Barri 

El president del Consell, Sr. Puigdomènech repassa els membre del Consell, comentant 

que hi ha noves incorporacions, tant per part de les associacions com dels representants 

dels partits polítics. En el full que s’ha repartit hi consten els que s’han pronunciat 

expressament per seguir sent membres, així com les noves incorporacions (Banda de 

les Planes, Comissió de Festes), però comenta que si algú s’hi vol afegir sempre serà 

benvinguda tota la participació. Comenta que aquest consell és el primer, un consell de 

Barri de presentació i per marcar les línies de treball per a les properes reunions.  

Tot seguit cada membre del consell es presenta breument. 

Fetes les presentacions el president  fa la proposta de nomenaments pels càrrecs del 

consell. Com a secretària segueix Diana Otero, Com a vicepresident i alhora 

representant al Consell de la Ciutat es proposa a Agustín González, que accepta i 

s’uneix a la mesa. 

Explica que després de cada punt de l’ordre del dia tractat s’obrirà un torn obert de 

paraules per intervencions dels veïns presents. Recorda que a més de l’acta, que és un 

acta d’acords hi ha un acta literal que és la gravació que es fa de cada Consell de Barri. 

Aquesta es podrà penjar al web. 

3.- Informacions d’interès pel Barri 

El president comenta unes informacions, el proper Consell de Barri ja serà més de 

treball. 



 

a) El 30 de desembre començaran uns nous plans d’ocupació, 2 lligats a feines 

forestals, entre d’altres netejar el camí de Les Planes a la Floresta i 3 més lligats 

al projecte de pobresa energètica. Recorda que per aquest projecte hi ha la 

partida pressupostària de les plaques fotovoltaiques de l’Ajuntament. 

b) Tema Les Planes Sant Cugat – Les Planes Barcelona. Ja hi ha hagut contactes 

amb el Sr. Llansó, conseller tècnic del districte de Sarrià – St. Gervasi. Li van 

exposar una primera llista de temes que afectes a les dues parts: transport urbà, 

carrer de la Belladona, pàrquing a l’estació, plans d’ocupació compartits, 

recursos compartits (per exemple brigades per netejar el Torrent de la Verònica, 

que és frontera entre les dues parts) 

 

Celebra la bona disposició i obre el torn obert d’intervencions. 

 

Sra. González troba a faltar el tema de la T12. Sra. Carol li comenta que ella va poder 

escollir, això si, després de molt insistir. 

Sr. Torres explica que hi ha hagut reunions amb totes les associacions del Barri, amb 

la idea de crear una mena de federació de les associacions de les Planes per tractar 

els temes comuns. Comenta la bona disposició de totes les altres associacions, 

exceptuant una del Barri del Rectoret. El Sr. Puigdomènech felicita per aquesta 

iniciativa i reitera que trobar punt comuns entre les dues bandes del barri només pot 

ser beneficiós per tothom. 

 

c) El Sr. Puigdomènech comenta el tema de la cobertura de les Pistes Esportives. 

Hi ha el compromís d’inversió. Puntualitza que a més de ser unes pistes 

esportives, són un espai que es fa servir per moltes altres activitats, que és un 

espai d’ús social, no només esportiu. Tal com va quedar reflectit en el Plè 

Municipal, tothom està d’acord que s’ha d’evitar com sigui que torni a passar el 

que va passar a les darreres festes majors (caiguda de la ràfia).  

d) Lligat a les pistes està la plataforma ECO, que es preveu que s’activarà en 

primavera. Ara és moment que els veïns exposin les seves idees d’ús, per 

exemple un taller comunal, un espai de transmissió d’habilitats, etc. S’acabarà 

de condicionar (terra) i en primavera ja es posarà en marxa i es podrà aprofitar 

més aquest espai.  

 



 

Sra. Emi Cruz pregunta si estarà llesta la cobertura per la propera Festa Major. Sr. 

Puigdomènech comenta que  serà difícil, però que el projecte segur que estarà. Sra. 

Emi Cruz demana si hi ha un pla B de cara a les festes. En aquest sentit el Sr. Torres 

demana que la solució no sigui la mateixa que en 2015. Demana que es faci un esforç. 

Pregunta també si no es pot tenir en compte de contractar a gent del barri per fer les 

obres. Es proposa per exemple que siguin els mateixos arquitectes d’Arqbaq qui faci el 

projecte. 

El Sr. Calvet comenta que si que és possible, sempre i quan es segueixin els tràmit que 

requereix tota obra pública. 

 

e) El Sr. Pruigdomènech comenta que està obert el termini per proposar candidats 

a rebre els Premis Ciutat de Sant Cugat, que s’atorguen a persones 

/organitzacions amb un paper rellevant a la ciutat. Per l’edició 2016 de moment 

s’hi presenten el Banc del Temps, la colla de Diables que fa 25 anys, la pianista 

Cristina Casale i l’AAVV Vollpelleres pel seu Living Lab a la Biblioteca. Llença la 

proposta de proposar, amb el recolçament del consell de Barri a Arqbaq, pel seu 

excellent treball amb el tema de la pobresa energètica, que s’ha iniciat aquí i que 

ja s’està mirant d’extrapolar a d’altres barris. 

 

En el torn d’intervencions es fa la proposta de posar una urna i votar, en principi tothom 

està d’acord però es demana temps per comentar-ho amb la resta de persones de cada 

associació. Es recorda que pot ser una proposta, que no cal limitar-les. Al proper consell 

de barri es tornarà a tractar. Es torna a insistir en la possibilitat que siguin els mateixos 

integrants d’Arqbaq els que projectin el cobriment de les pistes, tenint en compte 

l’excellent treball que han fet i la seva integració al barri.  El pressupost aprox. pel 

cobriment de les pistes són uns 2500.000€. La Sra. Ingla demana uns aclariments sobre 

els mòduls de l’ECO, es comenta que s’ha d’arreglar el mòdul que està al Casal, que no 

estava pensat per estar a l’aire i s’està fent malbé. La Sra. Ester comenta que aquest 

mòdul també es molt necessari, posa com a exemple el grup de Dones que a vegades 

no es pot reunir per falta d’espai.  

 

4.- Proposta de l’espai Mossèn Pere 

 



 

El Sr. Torres recorda la figura del Mossèn Pere i explica que es van reunir totes les 

associacions de Les Planes (Bcn i Sant Cugat) per trobar alguna forma de fer-li un 

homenatge. Es va pensar en posar-li el nom del Mossèn a les pistes esportives, 

aprofitant que es cobriran, recordant la forta implicació del mossèn en aconseguir espais 

de convivència en el barri, pensant que les pistes són més que unes pistes esportives, 

que són un espai social. La idea inicial és posar un monòlit, però ja es veurà. També es 

va proposar fer una festa d’homenatge el dia 17 d’abril (el 13 hagués sigut el seu 

aniversari). A la banda de Barcelona pensaven posar-li el seu nom a la plaça de la 

botigueta, que ara no té. 

El Sr. Puigdomènech aprofita per explicar que a l’Ajuntament es va presentar la proposta 

de nomenar-lo “fill predilecte de la ciutat de Sant Cugat”, i que aquest nomenament 

segurament tindrà lloc entre gener/febrer. 

 

5.- Objectius del Consell de Barri pel 2016 i temporalització 

 

Les sessions del Consell de Barri inicialment previstes per 2016 són: dies 27 de gener, 

27 d’abril, 13 de juliol i 26 d’octubre, en dimecres, tot i que evidentment les dates poden 

variar. 

 

El president presenta les dates dels propers grups de treball: 

Grup de Mobilitat i Seguretat 20 de gener a les 19 h 

Grup de Manteniment el 21 de gener a les 19 h 

Recorda que aquests grups de treball compten amb la presència dels tècnics de 

l’ajuntament, la qual cosa els fa molt concrets i operatius. Comenta que els assistents 

en principi són representants de les associacions i els de partits polítics, aquests últims 

sense veu. 

També recorda que si cal s’hi pot afegir algú més per part de les associacions (per 

exemple algun veí en concret per algun cas en concret, etc.). 

 

El Sr. Torres comenta que pel tema de Manteniment, l’AAVV pot canalitzar les 

demandes directament amb el Sr. Victor. Demana que si hi ha qualsevol cosa a arreglar 

se li poden enviar fotografies i ell ho passa a l’ajuntament. Comenta que va estar bé que 

els grups polítics poguessin assistir als grups de treball, però demana si també poden 



 

tenir veu, ja que en alguna ocasió s’ha hagut de tractar amb tècnics no gaire flexibles, i 

que potser el tracte seria més fluid si els representants polítics poguessin intervenir. 

Comenta que en el tema de la seguretat s’ha millorat molt. 

Sr. Alvaro Comenta que pel seu grup ja han participat en els grups de treball de Mira-

Sol i que sempre han anat a fer costat als veïns, no a fer política. 

La Sra. Ingla recorda que els tècnics han de dir si una cosa és viable o no i que les 

decisions són polítiques. 

Sra. Bibiana comenta que ho troba interessant ja que pels representants dels partits és 

important tenir el coneixement del terreny més ampli possible.  

Sra. Carol comenta que no podrà assistir el dia 21 i que vol comentar que el carrer Antoni 

Griera està plè de sots, demana si hi haurà pressupost per arreglar-lo. 

Sra. Antonia comenta que té tot un llistat de punts negres que s’han d’arreglar. 

Una veïna de Can Borrul s’extranya que no hagi sortit el tema de Can Borrull en 

l’Ordre del dia. El Sr. Puigdomènech li comenta que aquest consell era de presentació 

que en el proper segur que surt. 

Una veïna demana com està l’arrangament de Sant Francesc d’Assís que s’ha 

començat però no acabat. Sr. Serra comenta que la 2a Fase està en període de 

licitació. Una altra pregunta pel seguiment del projecte Ringo-Rango. 

Sra. Moreno també troba a faltar en el punt 3.-  Informacions d’interès el tema de Can 

Borrull. Segueix la desinformació i el problema segueix sent greu.  

Sr. Serra comenta que les feines per enllestir el projecte han seguit, que s’ha escoltat 

als veïns i corregit algunes coses (per exemple la rotonda a la cruïlla del semàfor que 

dóna a la carretera de Vallvidrera). Aquests canvis suposaran una rebaixa de la quota 

de cada veí. Explica que durant el que queda de desembre cada veí rebrà una carta per 

convocar-los a una última reunió el dia 9 de febrer. Comenta que a les administracions 

hi ha hagut canvis organitzatius que també han influït una mica en el parón de la 

informació. En principi està previst l’inici de les obre per l’estiu 2016 i que duraran 1 any. 

Sra. Moreno demana que abans de la reunió del 9 de febrer es faci una altra per 

explicar el projecte a les associacions.  

Sr. Serra comenta que no tindran tota la informació abans del dia 9, però igualment es 

convocarà les associacions uns dies abans de la reunió general amb tots els veïns. 

 



 

6.- Torn obert de paraules 

 

Sr. Mercedes González comenta que l’AMPA de l’Escola vol fer més difusió al barri de 

les activitats que s’organitzen. 

Sra. Otero comenta que les famílies usuàries del transport escolar han rebut ja la carta 

del Consell Comarcal amb els imports, sense rebaixa, i que demanen que per escrit 

quedi constància que l’ajuntament aporta 10.000 per rebaixar el cost del transport. 

Sra. Antonia comenta que s’ha d’asfaltar el camí de Can Flo, per on passa el bus escolar 

i el bus de línia, és un tram perillós 

Sr. Merino comenta que tampoc d’entrada no volia treure el tema de Can Borrull, però 

que ha de dir que està d’acord amb la Sra. Moreno en el sentit que no hi ha hagut cap 

mena d’informació general per a tots els veïns. Els veïns no saben com segueix el 

projecte.  

Sr. Calvet comenta que al juliol va haver-hi una reunió amb associacions i alguns veïns, 

que és veritat que a nivell general no s’ha dit rés. Han sigut mesos de repàs del projecte, 

que és un projecte complex, amb la implicació de 3 administracions diferents, però que 

s’hi està treballant amb força per tirar-lo endavant. 

 

Sense cap més intervenció el president tanca la sessió i recorda que el proper Consell 

de Barri serà el 27 de gener. Desitja a tothom unes bones festes i entrada d’any. 

 


