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Acta del Consell de Barri de Les Planes 

Dia: 27 de gener de 2016, 20 hores 
 

Assistents: 

 
Joan Puigdomènech, president 

Agustín González, sots-president 

Francesc Serra, sotsdirector d’Obres als Districtes 

 

Membres d’associacions 

Sergi Torres, AAVV i Propietaris de Les Planes 

Eloi Merino, AAVV La Rabassa del Pi 

Diana Otero, Espai Familiar i secretària 

Carmen Castejón , Grup de Dones de Les Planes 

Begoña Parareda, Agrupació Cultural i Musical de Les Planes 

Puri Moreno, AAVV Can Borrull 

Antonia Mohínos, Racó de la Gent Gran 

Emilia Cruz, Comissió de Festes 

Mercedes González, AMPA CEIP La Floresta 

 

Grups polítics municipals 

Pere Soler (PSC) 

Bibiana Fontanet (CUP - Procés Constituent) 

Cristina Paraira (CIU) 

Munia Fernández (C’s) 

Mireia Ingla (ERC – MES) 

Assun Reyes (ICV – EuiA) 

 

Ordre del dia: 

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 

2.- Informacions d’interès pel barri 

3.- Estat actual del projecte de Can Borrull 

4.- Ordenació de l’espai a l’entorn de la pista 
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5.- Grup de Treball de Manteniment del Barri 

6.- Grup de Treball de Seguretat i Mobilitat 

7.- Transport escolar    

8.- Precs i preguntes 

 
El President del Consell de Barri dóna la benvinguda i excusa l’assistència dels Sr. 
Damià Calvet, que finalment no ha pogut venir tal com desitjava i explica que es variarà 
l’ordre dels punts de l’Ordre del Dia. 

 

1.- Aprovació, si escau, de l’Acta de la Sessió anterior 

S’aprova. 
 

3.- Estat actual del projecte de Can Borrull 

Intervé el Sr. Serra. Hi ha hagut canvis importants i favorables. Tots els veïns rebran 

una carta per citar-los el 26 de febrer per una reunió. En aquesta reunió s’espera poder 

donar ja tota la informació precisa. Pot avançar que s’ha fet un re-càlcul del projecte a 

la baixa i que això repercuteix en les quotes dels veïns. En el seu moment es va aprovar 

la reparcel·lació, que és el que ara es re-calcula. El projecte d’urbanització ja va ser 

aprovat definitivament. Explica que el projecte està dividit en 4 parts i en comenta 

algunes: 

 

a) Mur verd. S’ha calculat el retorn en 100 anys (no els 500 inicial), la qual cosa ha 

fet rebaixar les proporcions del mur i per tant l’afectació de les parcel·les dels 

veïns 

b) Pont. L’ACA volia eliminar-lo (amb els cost que això representava) ara es deixarà 

com està i es demanarà a l’ACA la seva neteja 

c) S’ha eliminat la rotonda projectada en l’accés de la carretera del Vallvidrera i la 

volta que havia de donar l’accés al barri. S’estudiarà com donar servei a les 3-4 

parcel·les que tenen l’accés per aquesta banda. 

Per una banda aquestes novetats són molt positives, ja que faran baixar les quotes de 

cada veí, no pot donar encara números definitius ja que tot just s’està fent el re-càlcul, 

l’únic inconvenient és que els temps d’execució s’allarguen. Davant la queixa de falta 

d’informació comenta que espera que cada veí tingui la fitxa de la seva parcel·la en la 

reunió del 26. 
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Torn obert de paraules: 

Una Sra. pregunta com serà el mur, el Sr. Serra contesta que exactament no ho sap 

però que serà menys que abans. 

Sr. Merino: Comenta que entén que la re-calculació es farà sobre la xifra que ja es tenia, 

els 250.000€ a càrrec dels veïns. A cada veí se li calculava multiplicant un %.  

Sr. Puigdomènech recorda que tenien un compromís de fer la reunió amb els 

representant de les associacions abans de la general i que així es farà. 

Sr. Merino comenta que seria interessant que es tornés a mirar amb lupa el cas de les 

3-4 cases que queden fora, que això no hauria de ser que l’ACA va prometre de fer un 

mur i que així les cases quedarien en la mateixa situació. Aquest punt ha quedat poc 

parlar però és important. 

Sr. Roque demana que consti en acta que entrega uns informes com a president de 

l’Associació de Veïns del Casal del Pi. 

Sr. Angel. Comenta que a les cases del Passeig d’aigües de Sabadell, on no hi ha cap 

intervenció, també se’ls aplica el mateix coeficient. 

Sr. Serra, comenta que això ja s’ha parlat, que se’ls aplica per tal que totes les cases 

puguin ser legals, que Can Borrull és un conjunt. Que no tenen obres directament però 

la urbanització també els afecta i beneficia. 

Sra. Moreno. Entén que ara mateix no pot preguntar per quantitats exactes sobre la 

rebaixa, comenta la falta de documentació i demana saber qui gasta en què i demana 

quantitats exactes i no provisionals. 

Sr. Soler comenta que el re-càlcul és una bona noticia ja que econòmicament afecta 

menys a les cases. No té clar si es mantenen els % de participació de les administracions 

o si aquestes mantenen les seves partides previstes. En quant al temps comenta que 

seria bo fixar-se un objectiu, una data límit per que passi pel Ple. 

Sra. Moreno comenta que es tingui en compte també l’import de lliure disposició de 

2016. I torna a demanar que es miri be qui paga què. 

Sr. Puigdomènech diu que es concretarà abans de finals de febrer, primer en la reunió 

amb els representants i després amb tots els veïns. 

El Sr. Soler comenta si es podrà tenir una còpia del que es faci en aquestes reunions i 

el Sr. Puigdomènech comenta que si. 
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2.- Informacions d’interès pel Barri 

- El dia 18 es va nomenar a Mossèn Pere Fill Predilecte de la Ciutat de Sant Cugat. HI 

haurà un segon acte de reconeixement que estan preparant les associacions i on 

s’aprofitarà per lliurar el document acreditatiu. 

- Candidatura ArqBag als Premis Ciutat de Sant Cugat ja s’ha cursat per terminis. Anima 

a votar-los. 

- Tema Porc senglar. Presenta l’Alex Cuesta que està fent un treball d’estudi i disseny 

d’elements per fer compatible la presència dels humans i dels senglars. Presenta 

diapositives amb moltes dades del seu estudi i les propostes d’elements que ha fet, que 

passen per sistemes de vallat, disseny de rampes, contenidors, campanyes, etc.. 

Comenta que si algú li vol comentar qualsevol cosa deixa el seu mail. 

alxcuesta@gmail.com. 

La Sra. Manuela comenta el problema que va tenir a casa seva. 

- Es convocaran les associacions per parlar sobre els diners de lliure disposició durant 

el mes de febrer 

4.- Ordenació de l’espai a l’entorn de les pistes 

La necessitat de cobriment de les pistes rep el suport de tots els equips municipals i ha 

de representar una oportunitat per re-pensar i re-ordenar tot l’espai, no només les pistes 

sinó tot l’espai al voltant com un conjunt, tenint en compte diferents factors: els múltiples 

usos que se li donen (no només esportius), l’ECO, els espais desaprofitats dels 

vestuaris, etc. En aquest sentit s’ha encarregat a ArqBag que ho estudiïn i avui 

presenten les primeres idees. Parles la Simona Cerri i el Bernat. Expliquen els diferents 

elements que formen aquest espai Mossén Pere, comenten la realització d’una Jornada 

de Portes Obertes el mes de novembre durant la qual van sortir moltes inquietuds per 

part dels assistents. Comenten els objectius (1.- detectar i definir necessitats per 

transformar l’espai, 2.- elaboració de línies estratègiques, 3.- Disseny d’un full de ruta). 

La metodologia serà el debat i la presa de decisions col·lectives. Per poder engegar 

aquest procés plantegen 4 reunions amb representant i veïns. 

Intervencions: 

Sr. Torres: Li agrada el plantejament, però el barri necessita les pistes cobertes per la 

Festa Major de setembre. Si no pot ser ja el cobriment demana si l’Ajuntament té un pla 

B. 
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Sr. Puigdomènech comenta que s’han mirat unes carpes grans que es fan servir en 

actes, que s’està mirant costos. 

Sra. Cruz comenta que també hi ha altres activitats programades abans, per exemple 

una el 17 d’abril. 

5.- Grup de treball de Manteniment del Barri 

Va tenir lloc el dia 21 de gener i es repassen per sobre els punts de l’acta de la reunió 

de grup, com per exemple el cablejat del carrer Modrego, voluminosos fora dels 

containers, terreny brut al carrer Calvari, etc. 

La Sra. González demana que consti en acta que entrega el Decret núm. 998/2015. 

Es reclama la possibilitat de rebre un plànol dels contenidors per estudiar la seva 

ubicació i possible canvi de lloc. 

Es demana fixar correctament el mirall en la cantonada c/ Carena i c/ estrada. 

Sra. Carol pregunta pel tema del c/ Griera i el president de l’Ass. De Veïns li comenta 

que no es va comentar perquè és una actuació que ja està aprovada. Enviarà la llista 

que presenta la Sra Mohinos amb tot de punts per arreglar per correu. Són els següents: 

Carrer Molí ple de sots i escletxes, bassals d’aigua a la plaça, acera aixecada entre Can 

Cortes i plaça, Camí de Can Flo ple de sots, carrer Sant Francesc d’Assís, quan 

comencen els 2 trams que queden pendents de fer. 

La font a la carretera de Vallvidrera alçada número 325 raja massa. 

Es demana que la brigada de neteja passi per les escales del Ringo-Rango, que tot i no 

estiguin acabades necessiten manteniment. També que es faci un petit mur per tal que 

no caigui terra. 

Sr. Torres comenta que estaria be lligar els plans d’ocupació que es van presentar la 

passada reunió amb aquestes tasques de millora i neteja. Recorda la demanda ja 

històrica del barri de disposar de més presència de la brigada per cobrir les necessitats 

de manteniment, fins i tot presencia fixe de 2 persones. 

6.- Grup de Treball de Seguretat i Mobilitat 

Va tenir lloc el dia 20 de gener i es repassen per sobre els punts de l’acta de la reunió. 

Temes de seguretat: 

- la millora en la sensació al voltant de l’estació en relació als centres de menors 

- els últims robatoris (vivendes i vehicles), etc. 

Sra. Fontanet comenta la necessitat de donar més visibilitat a la figura del policia de 

Barri, potser posar un cartell ben gran a la porta del Casal 
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Temes de Mobilitat: 

- c/ Belladona, hi ha bona disposició per part de la banda de Barcelona, però no res 

concretat 

- La parada de bus al c/ Calvari amb Pi ja es va descartar en el seu moment perquè 

treia places d’aparcament. Es pot reobrir el debat, Sra. Gonzalez demana que es 

contin tant els a favors com els encontra.  

- Carrers de sentit únic. Sr Torres comenta incident amb l’autobús i cotxes mal 

aparcats. 

Es reclama el pal de parada de bus a l’alçada del número 365 de la carretera de 

Vallvidrera. 

Es demanen marquesines a les parades. 

7.- Transport escolar 

El president recorda la petició que es va fer de consolidar l’ajuda que es dona actualment 

als usuaris del servei i recorda l’històric del tema.  

Comunica que l’Ajuntament es compromet a mantenir-la, anualment es faria un conveni 

amb el Consell Comarcal en matèria de transport escolar pel qual l’Ajuntament de Sant 

Cugat proposarà l’atorgament d’ajuts individuals. 

Sra. González demana si no pot ser més llarg que només per la present legislatura, se 

li contesta que per cortesia no es pot allargar. 

El Sr. Puigdomènech aclareix que és un comprimís en fer que passarà per la Junta de 

Govern. 

Sr. Torres demana que el redactat sigui de tal manera que comprometi el més possible 

també més enllà de la legislatura. 

El president comenta que es pot posar que sigui/pot ser prorrogable. 

Sra. González proposa que sigui un conveni co-signat per totes les forces polítiques, 

se li contesta que es consultarà si pot ser un acord del Ple. 

8.- Precs i preguntes 

Sra. Mohinos comenta que será ella la representant del Casal d’Avis. 

- Enhorabona a l’equip ArqBag, menciona que han sortir a la TV i que fins i tot han 

estat vistos a Cuenca 

- La parada al c/ Modrego és factible, ja que l’autobús es para al mig del carrer 

- A l’entrada del Casal d’Avis s’estan aixecant les rajoles 



 

7 
 

- Els llums a la Sala del casal són insuficients 

- Les potes de les taules es desmunten quan aixeques la taula 

Sra. Crus comenta la pudor que hi ha a la planta soterrani del Casal. 

Sr. Torres comenta el carrer Belladona, que van visitar amb el Sr. Llansó, volien arreglar 

el tros davant la casa lila, però si s’ha de tallar el carrer i modificar el recorregut del bus 

ha de ser per arreglar-lo del tot. Comenta el tema de la federació d’associacions de veïns 

per tractar temes en conjunt, independentment de l’administració. 

Sr. Merino demana que no es demori massa l’actuació a can Borrull i recorda que 

igualment es necessita manteniment. 

Sra. Parareda comenta el fet que els grups de treball siguin la setmana anterior al 

consell, fa que no siguin operatius, ja que no ha passat prou temps per a que puguin 

haver fet coses que han sortir en grups de treball. Si hi ha consell cada 3 mesos els 

grups de treball haurien d’estar enmig. 

Sra. Zafra lamenta que Ring orango estigui parat i deteriorant-se. 

Bernat agraeix la candidatura al Premi i les crítiques i suport dels veïns. 

Sra. Carol comenta el tema de l’aparcament a l’estació. Segons una experiència 

personal sembla que ningú vol tenir la responsabilitat. De l’oficina d’atenció que hi ha 

sobre l’estació li diuen que la potestat la tenen les associacions de veïns. Demana una 

solució ja que sovint el pàrquing al costat del Pichurri està buit i en canvi hi ha veïns (del 

sector Les Planes) que necessiten aparcament. Recorda que porta molt de temps amb 

aquest tema. 

Sra. Fontanet està contenta per veure que es desencalla el cobriment de les pistes i 

recorda el grup de Google. 

Sr. González comenta que a l’entrada hi ha una màquina DEA però no se sap fer-la 

servir. 

Sr. Puigdomènech comenta que en el seu moment es va fer un curset, però que potser 

es podria fer una xerrada. 

Sr. González comenta que també estaria bé tornar a parlar de les cases que en el seu 

moment van quedar fora del PERI, demana al nou regidor que posi interès. 

El president dóna per acabat el Consell de Barri i recorda que el proper serà el dia 27 

d’abril. 

 


