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Acta de la reunió del Consell de Barri de Les Planes 

Dia: 25 d’abril de 2012 

Hora: 20 hores 

Lloc: Casal Les Planes 

 

Assistents: 

Joan Puigdoménech (regidor i president del Consell) 

Agustin Gonzalez (Sots-president del Consell) 

Diana Otero (Secretària del Consell i representant de l’Espai Familiar de Les Planes) 

Francesc Carol (regidor participació) 

Sergi Torres (Associació de Veins i Propietaris Les Planes) 

Eloi Merino (Ass. Veins de la Rabassa del Pi) 

Estela Espejel (Ass. Veins per la unificació de Can Borrull) 

Puri Moreno (Ass.  Veins de Can Borrull) 

Carlos Granado (Racó de l’Amistat) 

M. Angels Quadras (Ass. Cultural Salvem el Molino) 

Christopher Kershaw (Ass. Corcollserola) 

Maria Zafra (Comissió de Festes de Les Planes) 

Esther Parareda (Grup de Dones de la Creu d’en Blau) 

M. Dolors Domenech (PP) 

Josep Laga (CIU) 

Joan Calderon (Iniciativa-Verds) 

Paco Figueroa (PSOE) 

Guim Pros (CUP) 

 

Ordre del Dia: 

1. Acta de la sessió anterior. Confirmació de càrrecs del Consell de barri 

2. Benvinguda als nous membres del Consell 

3. Presentació candidatura Síndic de Greuges. 

4. Reglament definitiu dels Consells de Barri 

5. Escola Bressol de Les Planes 

6. Pla d’usos del Casal de Les Planes 

7. Transport escolar 

8. Estat de les actuacions lligades al Pla de Barris de Les Planes 

9. Projectes finançats pels fons de lliure disposició 

10. Informe sobre ordenació de Can Borrull 

11. Propostes a treballar cara el proper Consell de barri 

12. Precs i preguntes 

 

El president del Consell dóna la Benvinguda i explica el desenvolupament de l’acte. Comenta la 

presència de diversos tècnics de l’Ajuntament i que variarà una mica l’ordre dels punts de 

l’Ordre del Dia: Al final tindran la paraula els representants de les entitats i els veïns i veïnes 

presents. L’acta que s’estendra serà breu i anirà acompanyada per la gravació de l’acte. 

Presenta una diapositiva amb les dates de les següents reunions de subcomissions de treball. 

 

1. Acta de la sessió anterior. Confirmació de càrrecs del Consell de barri 

S’aprova l’acta de la sessió anterior i es confirmen els càrrecs de  
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Sots-president: Agustín González i Manuela Muñoz (substituta) 

Secretària: Diana Otero 

Representant al Consell de la Ciutat: M. A. Cuadras 

 

El representant de l’Associació La Rabassa del Pi demana que consti en acta que el 

representant del barri hauria de ser escollit pel barri. 

Es vota la confirmació del càrrec de Representatnt al Consell de la Ciutat amb 14 vots a favor, 2 

en contra i 1 abstenció. 

 

2. Benvinguda als nous membres del Consell 

El president comenta que s’ha doblat el nombre de representant i que això és bó. Falta 

incloure a la representant de l’AMPA del CEIP La Floresta, Sra. Esther González. 

 

3. Presentació candidatura Síndic de Greuges 

Es posposa aquest punt, ja que encara no ha arribat el candidat. 

 

10. Informe sobre ordenació de Can Borrull 

Intervenen el responsable d’urbanisme de l’Ajuntament, Joan Giordani  

Comenten l’estat del Pla d’ordenació de Can Borrul, que finalment sembla que està desencallat 

i tirarà endavant. 

S’acondicionaran rotondes, voreres, sanejament i tanques a càrrec de les pròpies mesures de 

manteniment de la carretera. Falta concretar el finançament del mur verd (l’Ajuntament 

intentarà que no sigui costós pel veïnat) i comenten que la Diputació farà front 

provisionalment al cost del bombament de les aigües negres. 

La previsió d’execució de les obre és 2013. 

Els representants de les entitats mostren la seva satisfacció pel desencallament i la seva 

preocupació pel cost. 

 

5. Escola Bressol de Les Planes 

Intervenen Xavier Fornells, director del servei d’atenció a les persones i Valentí Freixes, 

d’educació. 

Expliquen com està actualment la situació de les subvencions i com es reparteix el cost. 

Comenten que sembla que s’ha arribat a una solució. Aquesta l’ha presentada l’alcaldessa 

aquesta mateixa tarda als afectats i sembla satisfactòria. Fent un repàs als serveis d’atenció 

existents al barri, el’ajuntament és sensible a que cal cobrir la franja d’edat de 0 a 3. La 

solucaió que s’ha trobat és un tipus de gestió compartit. La titularitat de l’Escola seguirà sent 

municipal mentre que la gestió recaurà en una empresa.  

 

6. Pla d’usos del Casal de Les Planes 

Intervè el tècnic Jordi González explicant el “Pla d’Usos del Casal Les Planes”, document 

prèviament repartit entre els membres del consell. En resum es divideixen els espais en 

privatius i polivalent i es destina un dissabte i un diumenge al mes a activitats proposades per 

d’altres entitats diferents a la que és usuària habitual de l’espai “Sala Gent Gran”, el Racó de 

l’Amistat. 

 

7. Transport escolar 



 3

El president del Consell presenta aquest punt i tècnics de l’Ajuntament expliquen l’estat de la 

qüestió. Comenten que és el Consell Comarcal qui fixa les quotes. Que no es pot destinar una 

part del pressupost de lliure edisposició del Barri al no ser inversions. A d’altres barris s’han 

trobat diverses solucions i ens hem de plantejar fer el mateix i l’ajuntament treballa en 

aquesta direcció. S’ha d’intentar no perdre el transport escolar, donada la distància entre barri 

i escola i el fet que no hi ha alternativa de transport urbà. Es demana implicació per part de 

l’Ajuntament i estudiar un pla de beques pel transport que cobreixi més casos. 

Es presenta un escrit del grup de pares i mares afectats i el Consell de Barri hi dóna suport.  

 

4. Reglament definitiu dels Consells de Barri 

Ha hagut poques al·legacions i l’objectiu és que al Plè de l’Ajuntament del maig s’provi. 

 

8. Estat de les actuacions lligades al Pla de Barris de Les Planes i 9. Projectes finançats pels fons 

de lliure disposició 

El Sr. Francesc Serra aclara que el Pla de Barris contiua, està pendent que la Generalitat aporti 

la seva part i això fa que l’execució sigui més lenta. 

Al maig comenzaran les obres del carrer Nostra Senyora de l’Estrada. Presenta una diapositiva 

amb la localització dels 15 punts negres en la ruta del bus de barri L5. Un 50% d’aquests punts 

estan situats en el tram que serà objecte de les obres (tram entre LesPlanes Bcn i Les Planes 

Sant Cugat apart). 

Com a actuacions de Manteniment es contemplen:  

- arreglar els forats que han aparescut al carrer Molí (1 de juny) 

- Sotracs al Passatge Torrent 

- Forats Caí de Can Flo  

- d’altres 

 

En relació als projectes (d’arrangament de carrers) que s’han de dur a terme amb  pressuport 

de lliure disposició , l’arrangament del carrer de la Font i Plaça M. Antònia entra en licitació 

(termini uns 3 mesos) i pel 2013-2014 està previst asfaltar el carrer Calvari, que encara és de 

terra. 

 

11. Propostes a treballar cara el proper Consell de Barri i 12. Precs i preguntes 

El president comenta en aquest punt el valor que ténen les comissions de treball per 

especificar les propostes que haurien de ser una mena de “deures” per al Consell de Barri 

Comenta el tema de la seguretat del parc infantil de la Plaça de la creu de’n Blau i presenta 

tres propostes. 

Altres propostes que presenten els membres del Consell són: 

- neteja del bosc a la zona de Can Cortés 

- reclamació de marquesines per les parades dels autobusos 

- pàrquing amb tarjeta a l’estació 

- l’empresa Fecsa ha tallat branques i no les ha recolllit 

- distribució dels contenidors de recollida selectiva, no hi ha de plàstic ni cartró al c/Modrego 

- Tram L5 entre Barcelona i Sant Cugat 

- tema de la seguretat al Barri i a l’estació de FCG 

- presència dels representants dels grups polítics en les comissions de treball 

 

A les 11.30 hores s’aixeca la sessió, recordant la propera reunió el dia dimarts 3 de juliol 


