Acta del Consell de Barri de Les Planes
Dia: 10 de maig de 2016, 20 hores

Ordre del Dia:
1.- Aprovació , si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior
2.- Informacions d’interès pel barri
3.- Espai Pere Grau: Acte d’homenatge i evolució del procés participatiu
4.- Coberta alternativa per la Festa Major 2016
5.- Arranjament de l’espai ECO i el mòdul del Casal
6.- Plans d’ocupació treballant al Ringo-Rango per finalitzar les obres
7.- Licitació de l’arranjament del c/ Sant Francesc d’Assís
8.- Proposta de millores al servei de bus
9.- Pressupostos participatius de la ciutat de Sant Cugat
10.- Novetats del projecte d’urbanització de Can Borrull
11.- Precs i preguntes
Assistents:
Joan Puigdomènech, president
Agustín González, vice-president
Francesc Serra, Pla de 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
Ester Paradela, Grup de Dones de Les Planes
Begoña Parareda, Agrupació Cultural i Musical de Les Planes
Puri Moreno, AAVV Can Borrull
Emilia Cruz, Comissió de Festes
Mercedes González, AMPA CEIP La Floresta
Per partits polítics:
Bibiana Fontanet (CUP - Procés Constituent)
Susanna Pellicer (substituint Cristina Peraira) (CIU)
Alvaro Benejam Peretó (PP)
Munia Fernández (C’s)
Mireia Ingla (ERC – MES)
Assun Reyes (ICV – EuiA)
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Excusen:
Pere Soler (PSC)
1.- Aprovació , si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior
2.- Informacions d’interès pel barri
- Lliure disposició
Hi ha disponibles per Les Planes sense Can Borrull 178.000 €. La part de Can Borrull (30%)
s’afegeix a la bossa per acabar la urbanització de la zona.
Francesc Serra explica que en converses amb associacions i veïns han sortit 2 grans propostes
(a més d’altres)
a) Millorar l’accés des de la carretera de Vallvidrera (ampliar pont i fer voreres)
b) destinar els diners per impulsar l’acabament de l’espai Pere Grau
Sembla que aquesta segona opció té més força, convocaran una reunió per aquest tema.
Sergi Torres: demana que es faci una reunió abans amb els veïns i demana si es aquesta es pot
anunciar amb cartells o bustiatge.
- Campanya “Tinc morro”
El president explica en què consisteix aquesta campanya per sensibilitzar sobre el tema dels
senglars: bustiatge, díptic amb consells, etc. Explica que els senglars s’acosten a nuclis urbans
per la sobre-població en la zona profunda i perquè hi troben menjar fàcil. També comenta que
hi ha una prova pilot amb veterinaris de l’UAB per fer campanya d’esterilització
3.- Espai Pere Grau: Acta d’homenatge i evolució del procés participatiu
Agraeix la feina de molta gent que van fer possible un acte memorable. Comenta que hi ha una
filmació. Vol donar públicament les gràcies a les entitats, Comissió de Festes, AAVV, racó de
l’amistat, Banda, i al conductor de la velada, Sr. Cayuelas que ho va fer molt bé.
Sergi Torres: comenta que vol donar unes gràcies molt especials a la Núria per la seva gran
feina i ajuda.
Respecte al procés participatiu destaca i explica la feina que han dut a terme els arquitectes
d’ArqBag amb representants de les associacions. Comenta que per la festa major 2016 es
podrà mostrar una maqueta. I que previsiblement en desembre 2016 ja es podrà engegar la
licitació.
S’aclareixen uns punts sobre la publicació i licitació de l’obra
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Sergi Torres demana quina previsió hi ha, ja que entre gener i setembre també hi ha activitats,
així les associacions i comissió de festes podran tenir-ho en compte.
Francesc Serra comenta que les obres seran +- en juny 2017.

4.- Coberta alternativa per la Festa Major 2016
De cara a la Festa Major 2016 s’ha buscat una cobertura alternativa que eviti els problemes
que es van tenir en 2015 i el Departament de Cultura proposa fer servir carpes que permeten
fer totes les agregacions que calgui.
Emi Cruz explica que la idea es posar carpes a la meitat de l’espai.
Sergi Torres comenta que l’escenari també es vol cobert, amb una mena de “concha”.
5.- Arranjament de l’espai ECO i el mòdul del Casal
Bernat Colomé explica que s’ha treballat per veure quines petites adaptacions es poden fer per
condicionar els espais. Es faran amb Pla de Barris.
Pel mòdul es proposa una cobertura amb xapa (més econòmic) o amb fusta i una coberta
vegetal que protegeix d’humitat i fa d’aïllament tèrmic. Aquestes obres comencen Ja.
Per l’ECO la primera acció serà pavimentar i millorar el tancament, esperen que quan s’utilitzi
més es modifiqui el concepte que es té ara mateix d’aquest espai.
Es comenta el tema de la seguretat, el president del Consell comenta que en altres llocs també
s’ha parlat de tornar a posar la figura més o menys d’un vigilant o “sereno”. Es comenta si es
podria concretar en la policia de barri.
Mereia comenta que és una figura indeterminada, que la seguretat contra el vandalisme és
competència de la policia local, potser podria ser una mena d’agent cívic proper a la
ciutadania, tot i que creu que legislativament pot ser complicat.
Emi Cruz comenta que pel mòdul agrada més la fusta, però pregunta pel manteniment. També
està d’acord amb que és competència de la policia, potser cal denunciar més i “forçar” a que la
policia investigui més. Recorda que un dels actes de vandalisme està en una xarxa social.
Bernat Colomé comenta que la fusta que es proposa està pensada per exterior.
Sergi Torres comenta que està d’acord en que és una figura indeterminada, comenta que
potser podria ser una mena de conserge, que fos un veí de Les Planes en atur i amb horari més
de tarda/nit. Comenta que les càmeres estan bé però també desapareixerien.
Emi Cruz pregunta per la previsió de temps per tenir el mòdul operatiu, comenta que no cal
oblidar el manteniment també de les herbes que poden créixer per sota.
Bernat Colomé comenta que les obres es faran en paral·lel, que en unes 8 setmanes estarà
acabat el mòdul, que l’ECO trigarà una mica més.
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Munia Fernández demana si l’ECO té calefacció, Bernat Colomé explica les condiciones
climàtiques de l’ECO i que en principi és autosuficient en matèria d’acondicionament, també té
les plaques.
Agustina pregunta per la fusta i Bernat comenta que té una garantia de 20 anys.

6.- Plans d’ocupació treballant al Ringo-Rango per finalitzar les obres
S’han aconseguit 3 plans d’ocupació per acabar el primer tram (entre c/ Llum i Sant Francesc
d’Assís) juntament amb els estudiants que ho van dissenyar. Algun veí és reticent a que només
s’acabi aquest tram.
Agustina: Mostra preocupació pel manteniment d’aquestes escales. A la fotografia mostrada ja
es veuen herbes als costats.
Sr. Puigdomènech: comenta que es podria mirar amb les associacions de dissenyar més plans
d’ocupació per acabar tots els trams de les escales. Comenta que és difícil aconseguir una
brigada pel barri.
Sergi Torres : Del tema manteniment ja s’ha parlat molt. El veïnat necessita manteniment i
també ajudes per la gent del barri. Els temes burocràtics en aquest sentit són massa
farragosos. Per exemple no hauria de ser necessari que el personal de l’Ajuntament hagués
d’anar a Sant Cugat a fitxar per després tornar a Les Planes.
Puri Moreno: pregunta pels pivots i el Sr. Puigdomènech comenta que són provetes de
formigó que les empreses estan obligades a fer. Al reaprofitar-les un residu s’ha convertit en
un element útil. S’han fet moltes proves i a més l’empresa les porta gratuïtament, ja que li surt
a compte.
Agustina pregunta si està prevista una barana i Bernat Colomé contesta que si.
7.- Licitació de l’arranjament del c/ Sant Francesc d’Assís
El projecte està aprovat i falta fer la licitació. Només es pot fer una estimació de dates d’inici,
esperem que sigui abans de l’estiu, hi ha el pressupost i la voluntat d’accelerar aquestes obres.
El Sr. Puigdomènech comenta que el Consell de Barri de Les Planes demana a l’Ajuntament
accelerar els passos per fer aquesta obra, és un carrer perillós, amb la pluja hi ha trams que
s’enfonsen. Si cal que vagi a Junta de Govern.

8.- Proposta de millores al servei de bus
El president informa que s’ha posat una nova parada de bus al c/ Calvari, entre Calvari
/Miralluny i Modrego/Passatge del Pi. També està prevista una nova en passatge del Pi.
Es repassen els punts tractats en el darrer grup de treball de mobilitat:
- Si es pot demanar que el bus a l’estació esperi quan arriba un tren, comenta que caldrà parlar
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amb l’empresa concessionària
- problemes a la parada del c/ Estrada per sobre aparcament, han passat informació a la policia
local i s’està estudiant la possibilitat de posar una plataforma de formigó
- va tornar a sortir el tema dels carrers de sentit únic, comenta que no hi ha consens.
Bibiana Fontanet comenta l’estudi que ha fet la CUP sobre el transport públic a La Floresta i
Les Planes, línies 3, 4 i 5. L’estudi consta d’una explicació de la situació i propostes. Anima a
algú de Les Planes a treballar conjuntament el document. Demana que es reparteixi entre tots
els membres del Consell de Barri, i es pengi en el Dropbox. Estaria bé que sortís un
representant del Consell de Barri de Les Planes per participar juntament amb el de La Floresta
en la Taula de Mobilitat.
9.- Pressupostos participatius de la ciutat de Sant Cugat
El president del Consell explica el funcionament i anima a participar. S’executaran 6 de petits i
6 grans.
Asun Reyes comenta que no entén perquè s’informa si només queden 5 dies, i que en el darrer
Consell ja se sabia.

10.- Novetats del projecte d’urbanització de Can Borrull
Comenta els canvis ja coneguts sobre el projecte. L’endemà està previst anar a l’AMB per
recollir el projecte i a partir d’aquest fer el re-càlcul de les quotes urbanes pels veïns. Comenta
que amb el nou mur verd s’ha pogut salvar una casa i que només afecta a algun traster.
Eloi Merino: comenta que això ja es sabut, que no hi ha res a dir, però que són escèptics amb
els terminis.
Veí: A la darrera reunió el Sr. Damià va comentar que seria un mes, i ara es torna a parlar d’un
mes més. Els veïns pensen que hi haurà més retards.
Puri Moreno: Demana documentació vàlida, ja que amb aquests canvis entén que la que
tenen els veïns ja no és vàlida. Demana que s’aclareixi per escrit quants metres es cedeixen per
la vorera, demana claredat en el tema de si són 2 o 4 metres.

11.- Precs i preguntes
Diana Otero: demana si es pot treure la tanca de xiprers del Casal Infantil/escola Bressol i
posar una tanca de broc en la banda que dóna al carrer. Així s’aprofitaria més el terreny.
Comenta que els pares han posat una caseta de palès, seguint els projectes dels nois i noies del
Casal.
Sergi Torres: comenta que és cert que s’han fet moltes millores al barri. El preocupa que en els
Consells ara hi ha més gent a la taula que com a públic i creu que es deu al desencís per veure
que hi ha problemes/temes que s’arrosseguen d’un consell al següent i que no s’hi posa fil a
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l’agulla. Són temes recurrents: autobús, manteniment, neteja, Can Borrull. Es pregunta si val la
pena venir. S’exclama que en un Ajuntament d’una Smart City costi tan alliberar una partida
per posar 2 persones de manteniment/neteja a Les Planes. Demana que el Consell de Barri es
comprometi a treballar per tal que aquests temes es resolguin. Demana també ajuda a tots els
partits polítics.
Mercedes González: Comenta una iniciativa dels pares de l’Escola per demanar arranjaments,
hi ha un que afecta molt, i és que al pati només hi ha 2 lavabos. Comenta que en els Consells
de Barri de La Floresta es comença pels Precs i preguntes i després es repassen els temes.
Demana revisió de les llistes de correu i fer difusió de les convocatòries per mail.
Bibiana Fontanet: comenta que no entès el tema del manteniment. A Sant Cugat no hi ha
problemes de manteniment i aquí s’està parlant d’assolir els mínims. Hi ha un deute envers
aquests barris, no es pot parlar de concessions extraordinàries.
Sergi Torres: comenta que està bé el correu electrònic, però recorda que la gent assisteix als
Consell si vol, i creu que pel desencís falta aquesta voluntat, que la gent s’ha desanimat.
Comenta que és una pena, ja que amb el president, el Francesc Serra, el tracte ha estat molt
bo.
Emi Cruz: diu que les queixes pel manteniment no són gratuïtes. Després de 15 dies de
l’homenatge al Mossèn Pere encara estaven els lavabos bruts.
Veí comenta que els contenidors de la carretera de Vallvidrera tornen a estar plens de brutícia
per fora.
Mercedes González: torna a comentar el tema del terreny del c/ Calvari, comenta que els
terminis s’han esgotat i que ha de ser l’ajuntament qui, subsidiàriament, se’n faci responsable
de la neteja. El tema de la neteja comenta que també es recurrent en altres barris, que es
podria tractar de manera conjunta.
Agustín González: comenta que una de les casetes per material del Casal està trencada,
demana que es posin casetes més duradores.
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