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Acta del Consell de Barri de Les Planes 

5 d’octubre 2016, 20 hores 

 

Ordre del Dia:  

1.- Intervenció dels veïns (30 minuts) 

2.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

3.- Repàs de l’acta anterior 

4.- Informacions d’interès pel barri 

5.- Projectes en base al fons de lliure disposició 2016 

6.- Activitats a l’Espai Eco 

7.- Projecte de cobertura de l’Espai Pere Grau 

8.- Can Borrull 

9.- Grup de treball de seguretat 

10.- Grup de treball de mobilitat 

Assistents: 

Joan Puigdomènech, president 

Agustín González, sots-president 

Francesc Serra, sots-director 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 

Emilia Cruz, Comissió de Festes 

Begoña Parareda, Agrupació Cultural i Musical de Les Planes 

Antonia Mohíno, Racó de l’Amistat de les Planes 

Carmen Zafra, Grup de Dones de Les Planes 

Mercedes González, AMPA CEIP La Floresta 

 

Pels grups polítics municipals: 

Bibiana Fontanet (CUP - Procés Constituent) 

Cristina Paraira (CIU) 

Roser Casamitjana (ICV – EUiA) 

Mireia Ingla (ERC – MES) 

Munia Fernández (C’s) 
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1.- Intervenció dels veïns (30 minuts) 

 

Sra. Dolors Mestres pregunta si hi ha algun pla per Can Cortés, per pal·liar les evidents 

mancances que hi ha als carrers. També comenta la poca cobertura de telefonia mòbil. 

Una veïna demana contenidors de reciclatge al c/ Antoni Riera 

Sr. Puigdomènech contesta que la situació de Can Cortés és una mica diferent, hi ha molts 

solars sense construir i en el seu origen era una urbanització provada. L’administració ha de fer 

la seva part i també demana als veïns que tinguin cura dels elements comuns. Comenta que 

proposarà una passejada amb el responsable de l’Ajuntament per Can Cortés. 

Sr. Granados comenta que falta neteja dels carrers, concretament al Psg. Delícies i que hi ha 

contenidors trencats, per exemple al c/ Molí. També comenta que entre Miralluny i Psg. 

Delícies no està asfaltat. 

Sr. Puigdomènech comenta que hi ha un grup de treball convocat i que és on es tractaran 

aquests assumptes de detall.  En el Consell de Barri també se’n pren nota. 

Sra. Paraira comenta que miraran per localització dels GPs quantes vegades han passat els 

vehicles de neteja i que ho portarà al grup de treball. Comenta que amb l’aprovació de 

l’eliminació de l’ús de glifosat com a herbicida, no s’ha trobat un substitut igual d’efectiu.  

Veïna de Can Borrull: comenta que al Tot Sant Cugat ha vist que està previst obrir un camí al 

final del Psg. Aïgues de Sabadell. 

Francesc Serra: comenta que seria un camí forestal, no de cotxes, que és un estudi i que 

serviria també com a via d’escapament en casos d’emergències. Respon a una demanda feta al 

Ple de l’Ajuntament. 

El Sr. Agustín comenta que els contenidors del c/ Sanatori a vegades acaben al mig del carrer, 

que caldria fer un petit mur per evitar-ho. També comenta que es va parlar de condicionar 

l’entrada al barri pel vial, pregunta com està el tema. 

 

Sra. Agustina pregunta com està el tema del c/sant Francesc d’Assís. Es tractarà més endavant. 

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

 

S’aprova. 

3.- Repàs de l’acta anterior 

Es reparteix entre els membre del Consell el resum de temes tractats en el consell. Es fan més 

còpies i es reparteixen entre els assistents. 

4.- Informacions d’interès pel barri 

- El president presenta la revista “Som Les Planes”, que s’editarà i s’enviarà a tots els veïns. 
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- Comenta les votacions dels pressupostos participatius, en total s’han rebut més de 900 

propostes, les votacions seran fins al 6 de novembre. Cedeix la paraula a la Mercedes 

González, que comenta que caldria votar  les propostes que afecten més als nostres barris de 

muntanya. Concretament explica que hi ha la proposta 9 que està impulsada també per pares i 

mares de l’Escola. El Sr. Puigdomènech comenta que aquesta experiència ha de servir per 

aprendre a funcionar d’aquesta manera més participativa. 

- Es presenta un nou pla d’ocupació per manteniment i petites reparacions al barri. El Sr. 

Torres demana que els seleccionats siguin veïns del barri. La Sra. Paraira comenta que seria 

desitjable, però que els barems no es poden ajustar tant.  

- Es comenta que al projecte d’arranjament del c/ St. Francesc d’Assís hi ha hagut una 

modificació i aquesta ha de passar pel Ple de novembre. Per guanyar temps, ja que l’obra ja va 

amb retard, s’inicia la licitació. Els veïns i veïnes expressen la seva preocupació perquè el carrer 

cada vegada està pitjor i és un gran perill, tenint en compte també que s’acosta l’època de 

l’any amb una metereologia més adversa. Hi ha un forat del qual sobresurten les varetes, es 

demana si es pot posar un “parxe”. La Sra. Paraira comenta que és important el compromís, 

que s’han de seguir les fases del concurs, etc, i que si hi ha perillositat s’ho miraran de seguida. 

5.- Projectes en base al fons de lliure disposició 2016 

Es projecta la llista de les propostes i els resultats de la votació.  S’explica  que hi ha dos 

projectes que no es mostren, ja que són projectes que ja estava previst realitzar: són 

l’arranjament dels vestuaris i la plaça de la Creu d’en Blau. 

Comenta que algunes coses passaran a ser del normal funcionament de l’Ajuntament. 

Comenta que la lliure disposició de Can Borrull se segueix separant. Comenta que les 

actuacions s’aniran fent i esborrant de la llista, per ordre de prioritat en principi sempre que 

sigui possible. Sr. Agustín aprofita per comentar que els arbres de la plaça s’han de podar ja, 

que ha de ser una intervenció ràpida. 

6.- Activitats a l’Espai Eco 

Simona Cerri  i Iraia presenten el projecte. Es tracta un espai on experimentar una nova 

manera de funcionament per tal d’empoderar els veïns en la gestió i programació de l’espai. 

Tot just s’ha començat fa tres setmanes, tot i que ja durant la Festa major es van dur a terme 

algunes accions i activitats. El passat 20 de setembre es va fer una reunió amb força 

assistència. Hi van assistir persones amb perfils diferents i també de la banda del barri de 

Barcelona, difuminant la barrera administrativa. 

Expliquen el model de gestió, amb una comissió gestora i tres comissions per temàtica: 

activitats, infraestructura i comunicació. Comenten que cada dimarts l’espai està obert de 16 a 

19 hores par a qui vulgui acostar-se. Comenten l’aspecte de l’intercanvi, a mesura que es vagin 

fent activitats es veuran formes de retorn. 

S’obre un debat sobre les expectatives que tenia la gent del barri i les associacions i la realitat 

que ara s’hi troben. S’havia tingut la idea que l’Espai ECO seria una perllongació del Casal, de 
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fet es qüestiona perquè no pot organitzar-hi activitats la coordinadora del Casal. S’intenta 

aclarir la diferència entre l’ECO, amb la seva nova manera de funcionar, i les activitats i gestió 

que es duen a terme des de la XCCP.  

S’assegura que de cap manera l’ECO té intenció de limitar-se, totes les entitats són membres 

de la comissió gestora i, com que està just en fase inicial, tampoc no es pot valorar ni 

positivament ni negativament aquesta nova forma de gestió. Cal esperar, i sobre tot, proposar 

activitat i participar-hi. El Sr. President proposa una nova reunió amb les entitats, només per 

tractar aquest tema. 

Es pregunta sobre el mòdul que hi ha al Casal i es comenta que només li falta tenir connexió a 

xarxa elèctrica. 

7.- Projecte de cobertura de l’Espai Pere Grau 

En Bernat Colomé explica el procés i presenta el projecte de cobertura, s’incideix en l’aspecte 

de la renaturalització de l’espai amb una coberta que faciliti la recollida d’aigües, comenta que 

a l’ECO hi ah una maqueta de com està previst que sigui. El projecte s’aprovarà al novembre a 

la Junta de Govern, amb partida econòmica d’aquest any. Un veí pregunta sobre l’eficiència 

energètica i en Bernat respon.  Intervé el Sr. Mengual, veí que linda, i comenta que a nivell 

visual es queda més tranquil i pregunta com es regularà l’accés, ja que ara mateix a vegades 

per la nit s’hi reuneix gent i fan soroll. 

En Bernat comenta que el tema de l’impacte visual va ser el primer que es va tenir en compte, 

de l’aspecte acústic no hi ha normativa. Les viguetes fines que serveixen de filtre solar també 

atenuaran el soroll. El Sr. Puigdomènech comenta que hi haurà alguna reglamentació d’accés, i 

que la teulada inclinada cap a la vall actuarà com a sostre barrera del soroll. 

Sra. Cruz comenta que a partir de les 22h es pot trucar per avisar en casos de soroll. El Sr. 

González pregunta si s’ha tingut en compte les possibles acumulacions de neu. Se li respon que 

si. La Sr. Agustina pregunta si no es poden treure ja els postes perillosos.  

8.- Can Borrull 

El Sr. Serra explica breument l’evolució del projecte.  Porta el projecte definitiu que la 

Diputació va lliurar la setmana passada. Recorda que s’ha tret la rotonda i que s’ha aconseguit 

el mur verd més baix. Els serveis estan redactant el nou projecte de reparcel·lació més 

favorable pels veïns. Diu que es licitarà en 2017. 

Se li demana més concreció, però també la Sra. Paraira comenta que és difícil concretar més i 

que a vegades s’han donat dates i després ha passat alguna cosa i llavors la percepció és 

negativa. El Sr. Serra comenta que és massa arriscat, que igualment no anava a donar una data 

més concreta, que ja li agradaria, perquè hi ha moltes administracions implicades. 

Sr. Merino comenta que en general hem d’estar contents, però també s’ha d’entendre 

aquestes reaccions dels veïns, que porten més de 30 anys esperant una solució. Demana si hi 

ha possibilitat de compensació en cas de demora. La Sra. Paraira explica com funcionen les 

licitacions a nivell europeu, en aquest cas és a nivell europeu per ser una obra de gran 

envergadura. 
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9.- Grup de treball de seguretat i 10.- Grup de treball de mobilitat 

El president del consell comenta que Mossos, Policia Local de Barcelona i Sant Cugat van venir 

a fer una reunió amb representants de les associacions i veïns. També es va presentar el nou 

director de seguretat. Es van comentar temes com ara la situació de l’aparcament. 

Comenta les properes convocatòries: grup de mobilitat 19 d’octubre a les 19 hores i el grup de 

qualitat urbana a les 20 h. 

El Sr. Torres comenta que ja fa temps que s’ha convidat a dos tècnics de l’Ajuntament a venir al 

barri i passejar-se pels nostres carrers. Comenta que sempre són els mateixos temes: horaris 

del tren i coordinació amb l’horari del bus de barri, sentits dels carrers, estat dels carrers, Sant 

Francesc d’Assís, etc. Però mai no s’ha donat solució. També s’ha picat a altres portes, només 

s’ha demanat que es vingui a mirar, però ni això. El Sr. Puigdomènech comenta que ell també 

vindrà i es compromet a fixar una visita in situ. 

La Sr. Bibiana recorda que falta un membre del Consell de Barri de les Planes a la taula de 

Mobilitat, i que la proposta és que s’aprovin les propostes de la CUP, ampliades amb les 

aportacions de tothom sense sigles. Comenta que el Ramon Piqué té el compromís per part 

dels tècnics de fer un Pla de Mobilitat, proposa que Les Planes s’afegeixi. Comenta la 

possibilitat que el president del Consell de Barri de La Floresta vingui al de Les Planes. 

Sr. Puigdomènech comenta que hi tenen converses molt sovint, que assistir sempre potser no, 

però que es pot convocar un Consell de Barri conjunt per tractar els temes comuns. 

 

Sra. González informa sobre un problema en el transport escolar, que una família s’ha quedat 

sense plaça. Comenta que posaran un bus més gran i que variarà una mica l’horari. Aprofita i 

demana on es pot trobar informació de com es finança el barri, on es poden consultar totes les 

partides i com es defineix què és manteniment. 

La Sra. Mohino demana el bus de barri els diumenges. 

Sra. Paradela comenta que per seguretat de les vivendes es podrien fer més alts els murs, però 

que després resulta que per normativa urbanística no pot ser. No es podria mirar? Comenta 

que acaben d’entrar a casa seva i anima a tothom que estigui en aquesta situació a denunciar. 

Sr. Torres comenta que hi ha “oteadores” pel barri i demana també més presència de la Policia 

local. 

Una veïna comenta que per Sant Ignasi de Loyola no passen dos cotxes si es troben, i també 

demana més bandes rugoses. 

Sra. Cruz comenta el problema dels senglars, el Sr. Puigdomènech comenta que s’ha licitat un 

servei de plagues, una empresa que haurà d’atendre les emergències per presència de 

senglars.  

Sra. Cruz comenta que el proper dimecres al grup de gimnàstica els agradaria saber ja si poden 

fer la classe a l’Eco. 

Una veïna pregunta si s’acabarà el projecte Ringo-Rango, que només hi ha una noia treballant i 

si s’hi posaran baranes. També comenta l’estat de les escales que van del c/ Llum a Verónica. 

 

El President aixeca la sessió i recorda que el proper serà al desembre. 


