Acta del Consell de Barri de Les Planes
2 de febrer de 2017, 20 hores

Ordre del dia:
1.- Intervenció dels veïns (30 minuts)
2.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
3.- Informacions d’interès per al barri
4.- Actualització del projecte de Can Borrull
5.- Nova recollida de voluminosos del barri
6.- Plans d’ocupació de Les Planes
7.- Projecte de cobertura de l’Espai Pere Grau
8.- Projectes de lliure disposició
9.- Espai ECO
10.- Un comiat i una benvinguda
Assistents:
Joan Puigdomènech, president
Agustín González, sots-president
Damià Calvet, Tinent d’alcalde d’Urbanisme, Economia i Hisenda
Antoni Serra, Director d’Urbanisme i Projectes
Francesc Serra, sotsdirector de Districtes
Marina Casals, sotsdirectora de Participació Ciutadana
Membres d’associacions:
Sergi Torres, AAVV i Propietaris de Les Planes
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
Puri Moreno, AAVV Can Borrull
Grups polítics municipals:
Bibiana Fontanet (CUP - Procés Constituent)
Roser Casamitjana (ICV – EuiA)
Mireia Ingla (ERC – MES)
Román Escuer (PSC)
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S’excusen:
Cristina Peraira (CIU)
Mínia Fernández (C’s)
1.- Intervenció dels veïns (30 minuts)
Sra. Agustina: Comenta que ja fa dos anys que es va començar la 1a fase del carrer Francesc
d’Assís, i no s’han seguit les obres
Sr. Francesc Serra li dona la raó tot comentat que s’està licitant, en la sessió anterior es va
anunciar que es començaria a licitar, una licitació és un tràmit llarg. Comenta que les obres de
la Fase 2 començaran aproximadament en mes i mig.
Veí: Comenta els problemes que estan ocasionant els nois del centre d’acollida, han ocupat una
casa i a l’estació hi ha episodis d’intimidacions, robatoris, etc.
El Sr. Puigdomènech comenta que el passat 23 de gener va tenir lloc una reunió entre
representants del veïnat de Can Cortés, representants del centre i dels Mossos i la Policia local.
Són tots conscients dels problemes. També comenta que va anar a parlar amb la direcció del
centre. Ara es tracta de pujar més amunt i demanar explicacions amb la DGAIA. Comenta que hi
haurà una reunió amb el director i que també assistirà un representant dels veïns afectats.
Sra. Rosa: Pregunta si ja ha sortit l’edicte de reparcel·lació, el Sr. Damià Calvet li respon que
segurament en la propera Junta de Govern. També pregunta si ja s’han inclòs els diners de lliure
disposició de 2017, Sr. Calvet comenta que ja estan en pressupostos.
Sr. Angel demana aclariments sobre la diferència entre un projecte d’urbanització i un projecte
de legalització. Entén que legalització és quan es va construir sense permís i que urbanització
simplement és que alguna cosa s’arregla. Porta tota la documentació sobre el projectes de Can
Borrull i comenta que enlloc s’esmenta el Passeig de les Aigües de Sabadell.
Sr. Francesc Serra comenta que ja han parlat sobre la situació del Passeig i que la urbanització
afecta directament a la carretera i les finques llindants, i que el passeig s’hi veu afectat perquè
es considera tot el sector.
Sra. Miró: Comenta que al c/ Malva, tot i ser de Les Planes Barcelona, s’hi van fer obres que es
veuen afectades quan plou, ja que baixa l’aigua des del costat de Sant Cugat. És conscient que
és un terreny fronterer.
Sr. Puigdomènech diu que pren nota i que demanarà una reunió amb els serveis urbanístics de
Barcelona.
Sra. Miró comenta que al c/ Verònica sovint hi ha cotxes atrapats per la forta pendent,
comenta que ja hi ha un senyal, però que el GPS sovint porta per allà. Pregunta si no seria
possible posar una cadena o altre element dissuasori.
Sra. Zafra: Pregunta per les escales Ringo Rango, Sr. Puigdomènech comenta que com posa en
el document de revisió de l’acta anterior, es contractarà algú per tal que s’acabin.
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Veí: Pregunta si en la licitació de Sant Francesc d’Assís es contempla arreglar el que en els 2 anys
que han passat ja s’ha fet malbé. Les llambordes es mouen quan els cotxes passen per sobre,
circulen
per
la
dreta
(cotxes
aparcats)
i
fan
molt
soroll.
Sr. Puigdomènech comenta que en el projecte només es contempla la part d’obra nova. Sr.
Calvet comenta que s’arreglarà, el Sr. Puigdomènech comenta que aniran a veure’ho i demana
alveí que deixi el seu contacte.
Sr. Pere Soler: comenta que després de 6 anys com a membre del Consell de Barri, cedeix el seu
lloc al seu company de partir, el Sr. Román Escuer.
Sr. Ignasi: Comenta el mal estat del passatge del Torrent i que la plaça de la Mata no fa honor al
seu nom. Està tot ple de bonys i cables penjant. També comenta que hi ha un senglar que està
pendent de quan la gent camina amb bosses de la compra.. Aprofita per comentar l’estat del
carrer Belladona, diu que els ajuntaments s’han de posar d’acord.
Sr. Puigdomènech respon que el tema dels cables és perillós, que ja ho va comentar també una
veïna a través del FB. Els de la llum, com que és un servei contractat per l’Ajuntament, aquest té
més força. Pel que fa als altres cables, que són de companyies de telefonia, és més complicat
forçar a que els canviïn. Comenta també que pel tema del porc senglar hi estan a sobre.
El Sr. Antoni Serra comenta que hi ha pendent una reunió amb l’Ajuntament de Barcelona.
El Sr. Sergi Torres intervé dient que el tema del passatge Torrent ja s’arrossega des de fa 3 anys.
Diu que hi ha problemes que s’eternitzen. Estem parlant de 30 metres. El mateix passa amb c/
Belladona.
2.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova.
3.- Informacions d’interès per al barri
El president comenta que aquest punt és el document que s’ha repartit amb els temes de l’acta
de la sessió anterior que impliquen una certa acció.
4.- Actualització del projecte de Can Borrull
Assistents convidats: Damià Calvet, Tinent d’alcalde i el Antoni Serra, Director d’Urbanisme
El Sr. Calvet explica que s’ha fet molta feina, moltes reunions amb els representants de les
associacions de veïns. Recorda tots els canvis que s’han fet respecte al projecte inicial i que això
ha influït en el timing del projecte. La modificació dels plans pel tema de la zona verda, els 2 o 4
metres, etc. El 13 de desembre es va aprovar el projecte en Junta de Govern, l’edicte de
reparcel·lació s’aprovarà i publicarà en breu, hi haurà 1 mes d’audiència pública per fer
al·legacions. Recorda que aquestes sempre seran benvingudes. Un cop aprovat es notificarà
individualment i es tornarà a publicar i a obrir un nou període d’al·legacions. Mentrestant, quan
s’hagi aprovat per primera vegada ja es podrà començar amb la licitació (recorda que és un
tràmit llarg) i que la reparcel·lació es farà tan aviat es pugui. Calcula que es podrà adjudicar l’obra
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entre maig/juny. Les obres començaran en 2017 i es calcula que duraran uns 14 mesos. El
pressupost és de 2,9 milions d’euros.
Degut a la complexitat del projecte i al fet que al barri hi ha 3 associacions de veïns han proposat
constituir una associació administrativa de cooperació formal, que pugui actuar d’interlocutor
directe mentre durin les obres. Hi estaran els 3 presidents de les associacions i s’hi pot afegit qui
vulgui.
Sr. Angel: Comenta el tema del Passegi de les Aigües i de la pista cap a la Floresta. Comenta que
és una necessitat que puguin passar bé els vehicles d’emergència, l’altre solució seria ampliar el
pont. Està parlant només d’uns 380 metres i seria només per ús de vehicles d’emergència.
Sra. Puri demana més informació sobre l’associació administrativa de cooperació, ja que ha
buscat més informació i es parla de fer pagaments.
Sr. Calvet comenta que és una de les coses que poden fer aquestes associacions, que en el cas
de Can Borrull només s’ha constituït com a mecanisme de comunicació, no té res a veure amb
les quotes dels veïns.
5.- Nova recollida de voluminosos del barri
El Sr. Puigdomènech presenta la nova campanya de recollida de voluminosos del municipi. A
Les Planes serà els dimecres a partir de les 20 hores al costat de contenidors. A partir del 6 de
febrer. La gent gran o amb mobilitat reduïda pot avisar a un telèfon gratuït. També comenta
l’app “Sant Cugat recupera”, que permet anunciar mobles per si algú els vol aprofitar, i l’espai
de segona mà a la deixalleria.
Sra. Mercedes comenta que el sistema antic era poc conegut. Se li contesta que en aquest cas
els veïns han rebut cartes a cada domicili.
6.- Plans d’ocupació de Les Planes
Sra. Marina Casals comenta el nou pla d’ocupació que serà del 30 de gener fins al 30 de juliol.
Són 3 persones del barri que faran tasques de manteniment, desbrossament, etc. Ara mateix
estan fent una formació. Les tasques seran definides pel grup de treball.
Sr. Torres comenta que podrien fer tasques com l’arranjament de les llambordes de Sant
Francesc d’Assís.
Sra. Antònia demana que tallin branques als arbres de la Plaça i quan arreglaran la vorera de la
plaça.
Sr. Puig comenta que pel tema de la poda, Parc i Jardins fa una sectorització i que a vegades és
una poda intensa, però després es procura que l’arbre es recuperi naturalment uns 4 anys. Tot i
això, quan cal (arbres que envaeixen una finca o tapen fanals, etc.) es fan actuacions sota
demanda. Pren nota de la demanda. Comenta que el tema de la vorera podria ser una tasca pel
pla d’ocupació.
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Veïna de Can Borrull: suposa que els integrants del pla d’ocupació no aniran a Can Borrull, ella
torna a reclamar que posin una mica de sauló (per exemple), per evitar els bassals quan plou.
7.- Projecte de cobertura de l’Espai Pere Grau
El Sr. Puigdomènech comenta que s’ha disparat el pressupost que s’havia calculat inicialment.
Una petita pega però que espera no entorpirà el projecte. El passat 16 de gener es va presentar
el projecte, i el tema del pressupost s’ha solucionat, es va aprovar en Junta de Govern el passat
24. S’inicia el procés de licitació el 25 de gener. Espera poder complir que estarà cobert per la
Festa Major.
Periodista: demana perquè s’ha disparat el pressupost.
Sr. Puigdomènech comenta que é una cobertura singular. Per les característiques del barri volen
fer una coberta molt respectuosa amb el medi ambient. S’ha incidit en la recuperació d’aigües
pluvials i també en aprofitar la llum natural. No és una cobertura estàndard, això fa que
s’encareixi, però el criteri ha estat defensar aquesta singularitat, ja que no és només la cobertura
d’unes pistes esportives, sinó la plaça del barri.
Sr. Torres: Vol donar les gràcies a tots els grups que van recolzar el projecte, i en especial a ERC
per presentar la moció al Ple.
8.- Projectes de lliure disposició
Sra. Casal comenta que va tenir lloc una sessió de treball el 25 de gener per concretar com
procedir amb els projectes que es van votar a la tardor. De moment s’han mirat els 3 primers: la
reforma dels vestuaris, la remodelació dels jocs infantils i els elements gimnàstics. A les sessions
hi assisteixen personal tècnic i veïns. Un cop fixats els objectius ara són els equips tècnics que
han de treballar.
Sr. Puigdomènech recorda que totes les propostes que van ser votades s’aniran fent a mida que
sigui possible.
9.- Espai ECO
Dues membres de la comissió gestora, Simona i Patricia, presenten la Memòria d’activitats a
l’ECO, tardor 2016, comenten que cada dijous està obert a tothom de 17 a 19 hores. Es
presenten els indicadors tant de les activitats regulars com de les puntuals. Comenta els
aspectes de l’intercanvi, que hi ha activitats lligades a les del Casal (la gimnàstica els divendres)
i que hi ha reunions setmanals (comissió de treball) i mensuals (comissió gestora). Recorden que
l’objectiu és una gestió compartida. Patricia comenta les activitats programades: el 16 de febrer
es reunirà la comissió gestora per parlar sobre l’esmorzar del dia 12, Carnestoltes, nova sessió
Àgora, etc.
Sr. Puigdomènehc agraeix a totes les entitats i persones implicades l’esforç en dinamitzar l’espai.
Sra. Antònia: Comenta que les plaques són necessàries.
Sr. Puigdomènech comenta que el 7 de gener es va aprovar la compra de les plaques i les
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bateries. Recorda que és un edifici experimental, però és cert que en segons quines èpoques
de l’any no pot estar “desendollat”.
10.- Un comiat i una benvinguda
Sr. Puigdomènehc dona la paraula al Sr. Francesc Serra, que explica que després d’una implicació
de 8 anys amb el barri, primer com a director del Pla de Barris i després com a sotsdirector de
districtes, deixa la seva vinculació amb l’Ajuntament. Està content dels 8 anys, i comenta que
està tranquil perquès deixa els temes del barri en les mans d’un equip molt potent. La seva
successora és la Marina Casals, a qui els membres del Consell ja coneixen.
La Sra. Casals comenta que sempre ha estat molt vinculada a la participació ciutadana i que amb
il·lusió assumeix les noves tasques. Comenta que s’ha creat una oficina de barris, per fer
seguiment de tots els projectes que es desenvoluparan en els barris. Aquesta oficina ha d’estar
molt vinculada a les entitats i vetllarà pel seguiment del que s’acordi. Agraeix la benvinguda.
Sr. Puigdomènehc comenta que si al consell li sembla, a més de tenir al Sr. González al Consell
de la Ciutat, si se li pot demanar també a la Sra. Manuela. Ella comenta que ara pot estar molt
més a disposició. Tothom està d’acord.
Precs i preguntes:
Sra. Carolina comenta que des de 2015 ha fet la petició que s’arreglin 3 sots que hi ha al carrer
Antoni Griera. També recorda el tema de l’aparcament a l’estació. Recorda que ella ha mogut
tots els fils possibles, però que han de ser els dos ajuntaments que es posin d’acord.
Sra. Manuela comenta que va fer una instància per la recollida d’una saca amb restes vegetals i
que encara no l’han recollida (c/ Mirallluny núm. 63). Demana si es pot posar grava en aquell
tros de carrer.
Sr. Torres. Dels punts repassats de l’acta anterior, recorda que la visita dels tècnics encara està
pendent. Demana si es pot aconseguir d’una vegada coordinar les bus de barri amb l’arribada
del tren. Hi ha conductors que s’esperen una estona, però depèn de l’individu.
Recorda que hi ha un segon tema recorrent: el de la patrulla de policia. Comenta que hi ha hagut
robatoris i els problemes amb els nois del centre. Recorda als veïns que cal denunciar, que són
les dades que es fan servir per demostrar si cal o no la patrulla que s’ha demanat fa temps.
Sra Cruz: Comenta que ja sabem que l’administració és lenta, per això ella demana, de cara a
l’estiu, si es poden repassar les boques de reg dels bombers, ja que ha vist que algunes estan
tapades. També comenta que a la plaça M. Antònia hi ha una família de senglars que també
estan canviant les costums i s’apropen sense por quan passa algú amb una bossa.
Sra. Otero: comenta el tema de les colònies de gats, demana si hi ha algun sistema de control.
Sr. Puigdomènech comenta que des de l’Ajuntament es procura tenir-les controlades, un cop
s’han identificat. Hi ha campanyes d’esterilització i voluntaris que les alimenten.
Sra. Fontanet comenta que en el darrer consell es va comentar de fer un consell conjunt amb la
Floresta, o almenys identificar temes que es podrien tractar de manera conjunta. El Sr.
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Puigdomènech comenta que és veritat i que s’ha de fer. Per exemple La Floresta té un pla
general de mobilitat que aquí també s’hauria de tenir.
Sra. Mercedes: comenta el tema dels gats a Barcelona. Comenta que a La Floresta s’ha fet un
control de plantes invasores (aliant) i pregunta si aquí es farà alguna acció. Comenta que en el
Consell de barri de La Floresta l’ordre del Dia és consensuat entre les entitats.
El Sr. Puigdomènehc comenta que aquí qualsevol pot adreçar-se al president i demanar la
inclusió s’un punt a l’ordre del dia, les dinàmiques dels barris són diferents. Sobre el control
d’ aliants, comenta que també s’ha fet, faltaria veure si n’hi ha en finques particulars.
Sra. Quadras comenta que després de denunciar també s’ha de fer el seguiment en el jutjat que
estava de guàrdia quan es va fer la denúncia.
Veïna comenta que pel tema robatoris a l’estació hauria d’haver seguretat a l’andana.
El Sr. Puigdomènehc dona per tancada la sessió, agraeix la participació i recorda que el proper
consell de barris està programat pel dia 27 d’abril.
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