
 

1 
 

Acta del Consell de Barri de Les PlanesActa del Consell de Barri de Les PlanesActa del Consell de Barri de Les PlanesActa del Consell de Barri de Les Planes    

27 d’abril  27 d’abril  27 d’abril  27 d’abril  de 2017de 2017de 2017de 2017    

 

Lloc: Casal de Les Planes 

Hora: 20h 

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.- Programa d’habitatges buits 

5.- CRAE Lledoners 

6.- Evolució del cobriment de l’Espai Pere Grau 

7.- Dació de compte dels grups de treball 

8.- Procés participatiu del Pla d’Equipaments 

9.- Seguiment del projectes de lliure disposició 

10.- Projecte de Memòria del Barri 

 

Assistents: 
Joan Puigdomènech, president 
Agustín González, vice-president  

Cristina Paraira, tinent d’alcalde de Presidència i Serveis Urbans 
Marina Casals, sots-directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris 

Membres d’associacions: 

Agustina Alonso, 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 

Carmen Zafra, Grup de Dones de Les Planes 

Mercedes González, AMPA CEIP La Floresta 

Puri Moreno, AAVV Can Borrull 

Mario Bordes, AAVV La Rabassa del Pi  

Ignasi López, Espai ECO 

 

Per partits polítics: 

Bibiana Fontanet (CUP - Procés Constituent) 

Mireia Ingla (ERC – MES) 

Cristina Peraira (CIU) 

Munia Fernández (C’s) 

Alvaro Benjam (PP) 
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S’excusen: 

Roser Casamitjana (ICV – EuiA) 

Román Escuer (PSC) 

Abans de començar la sessió el president dóna la benvinguda als assistents, menciona els 

membres que s’excusen i dóna una benvinguda especial a l’Ignasi López, representant de la 

recent creada nova associació del barri de l’Espai ECO. També comenta que properament 

s’incorporarà un representant de l’AAVV de Can Cortés quan aquesta s’hagi constituït 

formalment. 

1.- Intervenció dels veïns (30 minuts) 

 

Sra. Puri: comenta que en l’ordre del dia no surt Can Borrull i demana si es pot intervenir en 

relació a Can Borull. 

El president recorda que sempre que es vulgui tractar un tema se li pot comunicar i s’inclou en 

l’ordre del dia. 

Sra. Puri: demana que consti en acta que referent al tema de l’associació de cooperació entre 

tots els veïns ja s’ha fet una primera crida i qui ha volgut s’ha presentat a formar part, comenta 

que hi ha una segona convocatòria aquest diumenge, a les 11 del matí. Insisteix que s’ha avisat 

a tothom. 

Sr. Paco: demana més neteja dels carrers 

Sr. Puigdomènech comenta que es podria enviar la freqüència en la que passen els efectius. 

Sra. García:  en referència a la notícia que s’està treballant per tal que Sant Cugat sigui zona 1, 

pregunta la incidència que això tindria en els IBIs, ja que Les Planes ja és zona 1. 

Sr. Puigdomènech comenta que tot just s’està començant a negociar, si que és veritat que hi 

ha un estudi i que afectaria als IBIs, però de forma moderada. 

Sr. Pablo González: Vol fer una puntualització en relació al Ple de l’Ajuntament, que va seguir 

per TV. Comenta que el Sr. Cayuelas va entregar un escrit amb firmes dels veïns i que la Sra. 

Paraira va comentar que l’increment dels casos de robatori havia sigut de 4. Vol especificar 

que hi ha casos que es tipifiquen com a “bretolades”, però que impliquen l’entrada furtiva en 

un habitatge.  

Sr. Puigdomènech: comenta que ja ho va fer al Ple, que agafa el compromís d’estudiar de 

forma detallada el document presentat pels veïns i de tractar cas per cas. Ofereix un nou grup 

de treball amb presència dels cossos de l’ordre per concretar, que no es parli de percepcions 

sinó de casos concrets. 

Sra. de Can Cortés: Comenta que en l’escrit de repàs de l’acta posa que els esvorancs d’Antoni 

Griera estan reparats, comenta que la intervenció ha estat de mínims.  

Sr. Puigdomènech comenta que l’ha fet la brigada, encarregada d’aquests casos. Comenta que 

si es considera que no és prou es faci saber.  
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Sra. Paraira explica la diferència entre intervencions de la brigada i quan ja fa falta la implicació 

d’empreses externes, per exemple per asfaltar. Comenta que a la zona de Can Cortés s’han 

realitzar intervencions del dos tipus. 

Dos veïns intervenen demanant manteniment a l’Av. De la Llum i finalització/manteniment de 

les escales del RingoRango. Comenten que ja fa 2 consells es va dir que les acabaria una 

empresa externa.  

Sra. Eva: pren el fil de la puntualització del Sr. González, comenta que ha mirat les dades de 

l’Observatori Sociològic de l’Ajuntament, que estan penjades al web institucional i comenta 

que les dades són fins 2016, justament les primeres dades mostren temes relacionats amb 

seguretat i són dades baixes. 

Sr. Puigdomènech comenta que les darreres dades són de febrer i que aviat es penjaran. 

Sra. Eva pregunta també pel tema dels cables de llum i telèfon que pengen al Psg. Torrent. Des 

del darrer consell on també va sortir el tema no hi ha hagut resposta, tot i ser un tema de 

seguretat. 

Sra. Esther González: Vol comentar que sembla que les brigades de neteja de boscos s’aturen 

en arribar a Can Cortés i no netegen. 

Sr. Puigdomènech comenta que tot just aquesta setmana estan fent les franges a Can Cortés. 

Sra. Paraira li demana l’adreça a la veïna per especificar per on sembla que no passin. 

Sra. García: comenta que parlant de neteja, l’espai Pere Grau està molt abandonat. 

Sr. Puigdomènehc comenta que es tractarà l’espai Pere Grau en el punt 5, tot i que avança que 

les obres començaran el dia 15 de maig. 

Sra. Cruz demana que respecte a neteja es faci alguna cosa abans, ja que el dia 13 de maig hi 

ha un acte esportiu. 

Sr. Puigdomènech s’hi compromet. 

Sra. García comenta que al c/ Calvari sovint no hi ha llum. 

Sr. Puigdomènech comenta que està relacionat amb els penjaments il·legals, que fan que salti 

la xarxa. Que és un problema i que estan a sobre. 

Sra. Rosa comenta que vol que també es netegi a Can Borrull, també que desapareguin els 

contenidors a crta. Vallvidrera alçada núm 306, ja que la gent deixa la brossa fora i apareixen 

rates. 

Sra. Mercedes González comenta que en l’espai del web amb documentació sobre consells de 

barri i grups de treball no està tot penjat. I pregunta sobre com s’organitza la participació en 

els grups de treball. 

Sr. Puigdomènech pren nota del tema web i comenta que als grups de treball hi assisteixen 

representants de les associacions del barri i des de fa un temps representants de partits si 
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volen, que hi pot assistir algú més puntualment. Comenta que si els grups són massa gran 

perden efectivitat, i són grups de treball. Si algun veí a títol particular vol alguna cosa sempre li 

pot fer arribar a algun representant de les entitats. 

Es pregunta per l’estat de les 3 persones de la brigada, ja estan bé després de l’accident. La 

Sra. Casals repassa les intervencions que han fet, entre d’altres feines de neteja en diferents 

zones, el mirall a N. Sra. Estrada. 

Sra. Mercedes González comenta que a  C. Calvari només han netejat un tros, que va posar una 

instància. També comenta  el tema de l’enllumenat. Demana que l’Ajuntament intervingui. 

L’empresa no pot treure els cables que queden penjant. 

Sra. Cruz: Comenta que al grup de seguretat els mossos i la policia van donar unes 

informacions molt interessants, i que realment estan treballant, es veu més presència policial 

al barri. Comenta també que els grups de treball han de reunir-se més al mig, entre consell i 

consell. A tall informatiu comenta que la família de senglars a la plaça M. Antònia ha disminuït. 

Pregunta  quan es començaran a veure les intervencions lligades a lliure disposició, i recorda la 

importància d’estar informats sobre l’evolució de l’espai Pere Grau de cara a fer les 

contractacions per la Festa Major. 

Sr. Puigdomènech comenta que demanarà  al Sr. Jordi González que aviat tingui una reunió 

amb la Comissió de Festes. 

Sr. Mario Bordes comenta que assisteix en substitució del Sr. Merino.  Comenta 2 coses de Can 

Borrull, per una banda com està la licitació i per l’altre el tema de la reparcel·lació, si els veïns 

trigaran molt a saber alguna cosa. 

Sr. Puigdomènech comenta que ho traslladarà a Urbanisme. 

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

S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

3.- Repàs de l’acta anterior 

Explica punt per punt els temes que estan trets de l’acta de la sessió anterior i que estan en el 

document que s’ha repartit. 

Sra. Casals comenta el tema del c/ Sant Francesc d’Assís i que s’esperarà a tractar el tema de la 

pacificació de carrers fins quan les obres estiguin acabades. 

Els veïns comenten que es nota poc la poda que s’ha fet en els arbres de la plaça. Dificulta la 

bona il·luminació. Potser caldria canviar de sistema de llums.  

Sr. Begoña comenta que el carrer Miralluny surt encara amb el nom antic de Vistaalegre. 

Sr. Puigdomènehc pren nota que s’han de revisar els arbres i els sots en Antoni Griera i 

l’acabament de RingoRango. 

Sra. Cruz demana si es pot publicar un mapa amb els punts d’aigua. Sr. Puigdomènech 

comenta en relació a aquest tema que l’AVV de Can Cortés disposa de mànegues i altre 



 

5 
 

material, comenta la sessió que es va fer amb Sol i Aire i proposa de fer una jornada/trobada 

relacionada amb el tema de la prevenció i extinció d’incendis. 

4.- Programa d’habitatges buits 

Sr. Puigdomènech explica que havia de venir una persona a fer la presentació d’aquest 

projecte però no ha pogut ser. Comenta  que es tracta d’un programa per treure pisos buits al 

mercat de lloguer, amb la Fundació Habitat3 que garantiria uns certs mínims a llogaters i 

propietaris.  

Es comenta que també s’encarreguen de facilitar la rehabilitació. Es pregunta si l’Ajuntament 

no podria proposar un acord amb els bancs (en el cas que siguin propietaris) i mapejar les 

propietats. Aquest tema es tractarà més endavant quan es pugui fer la presentació 

5.- CRAE Lledoners 

Sr. Puigdomènech explica quines característiques té aquest CRAE (Centre Residencial d’Acció 

Educativa) i quin tipus de residents hi ha. Comenta que hi ha tot un memorial de greuges i que 

van fer una reunió amb la direcció de la DGAIA a qui van presentar el recull de queixes. 

D’aquesta reunió van sortir vàries propostes. La del canvi d’activitat no és factible ara per ara. 

El dia 31 de març van rebre una carta on s’especifiquen les accions que vol dur a terme la 

Fundació que gestiona aquest centre: 1 nova professional, més extraescolars, més activitats, 

participació en activitats del barri, més seguiment i control, també si cal per part dels mossos i 

detecció d’incidències contretes. Comenta que ara cal estar atents al compliment d’aquests 

punts i mirar com evoluciona el tema. 

Sra. Esther. Comenta que si s’ha comprovat que els centre compleixi els mínims requerits. 

Sr. Puigdomènech comenta que s’ha renovat la llicència d’activitats, provisionalment, des del 

1999, i que falta certa documentació per aportar. L’Ajuntament li demanarà a la Fundació que 

l’aporti. 

Sra. García comenta que apart del de Lledoners a la zona hi ha 2 centres més, que si també s’hi 

pot fer aquest control. 

Sr. Pablo González es pregunta que si se suposa que aquests centres han de fer una feina 

d’integració, com és que es localitzen en llocs tan apartats. 

Sra. Fontanet: comenta alguns punts del grup de seguretat. Va assistir el cap dels ossos i va 

donar informació interessant: sembla ser que hi ha un grupet de nois que van estar acollits en 

el seu moment al centre i que van i venen del barri, fent estades curtes. Tampoc no es pot 

relacionar directament amb l’ocupació de cases. Sembla ser que aquest darrer cas no és per 

part d’ex-acollits. És delicat i complicat. Comenta que hi va haver una comissió Barcelona-Sant 

Cugat i que els tècnics d’assistència social de Sant Cugat no va assistir, pregunta perquè. 

Sra. Mercedes González comenta que va participar d’una de les activitats que proposaven 

(ensinistrament caní) i que van venir un total de 3 (en els diferents dies).  

6.- Evolució del cobriment de l’Espai Pere Grau 
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Sra. Casals comenta que ja està aprovat el projecte executiu, i la licitació en marxa. Que el dia 

15 començaran els treballs previs: retirada de tanques, llums, etc.  

Sra. Agustina pregunta si seria realista dir que a partir del 15 l’accés estarà tancat, i pregunta 

com aquests treballs afecten l’accés a l’ECO.  

Les pistes estaran tancades i l’accés a l’ECO encara falta concretar amb l’empresa quina serà 

l’afectació. Es demana que s’aclareixin aquests punts. 

7.- Dació de compte dels grups de treball 

El dia 3 d’abril va haver-hi un grup de seguretat, el 26 d’abril de mobilitat i faltaria una reunió 

del de manteniment. Sra. Agustina demana que es facin entre consell i consell, per donar 

temps a presentar demandes i treure resultats.  

Sra. Casals fa un repàs dels temes tractats:  

Seguretat: punxades a la xarxa elèctrica, presentació dels cossos de policia/mossos, presència 

a l’estació 

Mobilitat: repintat de la plaça, plaques a les entrades del barri, s’insisteix en el tema de la 

coordinació del bus i el tren, pacificació dels carrers (coixins berlinesos en diferents punts i 

sentit de carrers) millores en el transport públic (dissabtes i diumenges). També es tractarà el 

recorregut i tipologia del bus escolar de cara al curs vinent. 

Per manteniment comenta que per correu electrònic es facin propostes. Serà el sistema de 

treball: del que s’hagi parlat al consell, més les propostes presentades per correu electrònic, a 

través de les entitats o altres mitjans,  a l’Ajuntament es farà una feina prèvia i en el grup de 

treball s’exposaran resultats.  

Sra. Moreno s’estranya que es tregui el bus a Can Borrull. 

Sra. Agustina comenta que no és així, que s’està mirant el tema del transport a demanda. 

Sra. Paraira comenta que les tecnologies actuals permeten fer uns estudis molt acurats de les 

demandes i també podrien servir per filar més prim en el servei que hagin de donar els efectius 

del transport. És un tema que es tracta fa temps, en altres municipis s’està provant i aquí 

seguirem treballant-ho perquè el transport públic acompleixi requisits de tothom. 

Sra. Fontanet: comenta que altres cops ja ha sortit el tema i que d’entrada no hi ha quòrum, 

que seria bo que hi fos, també tenint en compte tots els barris afectats. Recorda que es va 

parlar de fer un consell juntament amb La Floresta per tractar aquests temes comuns. 

Sra. Moreno està d’acord en que s’ha d’assistir als grups de treball, però per altre banda vol 

una persona per tractar temes concrets de Can Borrull, abans hi era el Sr. Serra. Comenta que 

ells estan esperant la urbanització, temes com el bus els hi semblen llunyans, sense treure’n 

valor. 

8.- Procés participatiu del Pla d’Equipaments 

El president comenta la convocatòria d’un nou procés participatiu, per treballar el futur Pla 

d’Equipaments del municipi. S’estructura en diverses sessions i tallers, una sessió serà el 16 de 
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maig a les 19h a l’ECO. Són sessions territorials i per temàtiques. Convida a tothom a 

participar-hi. 

9.- Seguiment del projectes de lliure disposició 

Es comenta que en principi els treballs es centren en les 3 propostes més votades: remodelació 

dels vestuaris a l’Espai Pere Grau, actualització i arranjament del parc infantil a la plaça Creu 

d’en Blau i elements gimnàstics a Colon. En fa el seguiment el grup de treball de lliure 

disposició, que es tornarà a reunir en dues setmanes. El president i el vicepresident del consell 

signen l’acord per mantenir l’import de Can Borrull apart pel projecte d’urbanització.  

10.- Projecte de Memòria del Barri 

El Sr. López exposa el projecte. Es tracta de potenciar el coneixement mutu de la gent del barri, 

tant els que porten molt de temps com els que acaben d’arribar. Es té en compte el 

documental que ja es va fer, centrat en la figura de Mossèn Pere, i es volen ampliar els 

protagonistes. El projecte va sorgir en un AGORA del ECO, i anima a tothom interessat a 

participar en la primera trobada que es farà el 13 de maig, amb un berenar a l’ECO. Està per 

decidir quin format, de quina manera es presentaran els testimonis, quins testimonis, etc., tot 

el que vagi sortint en les trobades que es pensen fer.  

Aprofita per fer un repàs de les darreres activitats que s’han fet a l’ECO i menciona les que 

estan programades en l’espai Pere Grau. 

A les 22.15 es dona per acabada la reunió i el president del consell recorda la data prevista per 

la propera: el dia 12 de juliol. 

 

 

 

 


