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Acta del Consell de Barri de Les Planes 

Dia: 1 de març de 2018, 20 hores 

Ordre del dia: 

1.- Torn obert 

2.- Aprovació acta anterior 

3.- Respostes a preguntes del darrer consell 

4.- Acord dels projectes a executar amb els diners de lliure disposició de 2018 

5.- Nou servei de canguratge 

6.- Transport escolar 

7.- Projecte de memòria i vivències del barri 

8.- Grup d’autoprotecció de Les Planes 

9.- Dació de compte dels grups de treball 

10.- Estat de les obres en curs: Cobertura de l’Espai Pere Grau i Urbanització Can Borrull 

11.- Pressupost participatiu. Esta i projectes de Les Planes 

 

Assistents: 

Joan Puigdomènech, president 

Agustín González, vice-president 

Marina Casal, sots-directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris 

Isaac Villa, tècnic d’Acció als Barris 

Ramon Palacio, Síndic de Greuges 

Membres d’associacions: 

Emilia Cruz, Comissió de Festes 

Antonia Mohino, Gent Gran 

Puri Moreno, AVV Can Borrull 

Ignasi López, Espai ECO 

Mercedes González, AFA CEIP La Floresta 

Andreu Sancho, AVV Can Cortès 

Dolors Mestre, AVV Can Cortès 

Carmen Castejón, Grup Dones Creu d’en Balu 

 

Per partits polítics: 

Bibiana Fontanet (CUP - Procés Constituent) 

Roser Casamitjana (ICV – EuiA) 

Ferran Villaseñor (ERC – MES) 

Alvaro Benejam (PP) 

Munia Fernández (C’s) 
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S’excusen: 

Diana Otero, Espai Familiar i secretària 

Mireia Ingla (ERC – MES) 

Josep Lara (PDCAT) 

Cristina Paraire (PDCAT) 

Eva Puigjaner, AAVV i Propietaris de Les Planes 

Begoña Parareda, Agrupació Cultural i Musical de Les Planes 

Ramon Gutiérrez (ICV - EuiA) 

 

1.- Torn obert 

Sr. Ignasi López (en nom de Cristian Barro, veí que no ha pogut assistir): Sol·licita que s’arribi 

a un acord amb l’Ajuntament de Barcelona per tenir un accés a l’estació en bones 

condicions, perquè l’estat actual es perillós (amb sots, absència de voreres, manca de 

manteniment o de reestructuració). El recorregut de Les Planes a l’estació seria pel Carrer 

Verònica passant per la Plaça de la Mata fins arribar a l’estació de ferrocarril de Les Planes. 

Sr. Alex Fernàndez: Exposa que al carrer Nostra senyora de l’Estrada hi ha dos trams que no 

hi ha guarda-rails (tanca de seguretat per evitar que els cotxes marxin fora de la calçada) i 

assegura que fa uns anys ja va caure algun cotxe. Considera que no es una actuació gaire 

costosa i que es força perillós. 

Sra. Mercedes González: Sol·licita que s’actualitzi la web perquè hi ha manca de moltes 

actes, tant les dels Grups de Treball com les del Consell de Barri, sense saber especificar 

quines en concret. Exposa que hi ha actes de l’any 2015 i després hi ha un salt fins l’any 2017. 

Sra. Emilia Cruz: Exposa que el Parc del carrer de Maria Antònia es va realitzar fa 21 anys, on 

es va posar un tobogan, un gronxador i dos elements més. Amb la llei de barris es va 

demanar que aquell parc es tingués en compte i s’actualitzés. Al seu moment es va 

comentar que es tindria en compte però només es va afegir un gronxador per nadons amb la 

llei de barris. Fa poc temps es va afegir terra i es realitza el manteniment de l’espai de forma 

periòdica per part del departament de Parcs i Jardins. Sol·licita que s’afegeixi algun element 

més i realitza la consulta sobre si hi ha previst algun tipus d’inversió per a aquest parc. 

Per altra banda consulta sobre l’estat del projecte de reforma dels vestidors. 

Sr. Ignasi López: La Plaça de la Mata no es una Plaça, es un carrer amb una zona més ampla 

on aparquen els cotxes. Per altra banda, el carrer Verònica està en molt mal estat, tant per 

anar amb cotxe com caminant. Hi ha sectors que s’estan quedant obsolets i molt deixats, 

respecte d’altres com al “centre” que estan agafant molt protagonisme. 
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Un altre tema es el diàleg entre l’Ajuntament de Sant Cugat (districte de Les Planes) i 

l’Ajuntament de Barcelona (districte de Sarrià-Sant Gervasi) en referència al límit entre 

aquestes dues zones perquè està en molt mal estat i es d’ús sobretot pels veïns de Les 

Planes que es dirigeixen a l’estació com alguns veïns de Barcelona. 

Sr. Joan Puigdomènech comenta que es un tema que s’arrossega des de fa temps. En un 

moment determinat semblava que les dues administracions es posaven d’acord per fer 

diverses actuacions (arreglar el carrer Belladona, transport d’autobús) les prioritats van 

canviar. Tot i aquesta problemàtica, remarca que es un tema que no es pot abandonar. La 

responsabilitat del sector de Barcelona ha anat canviant durant els últims anys i a hores 

d’ara encara no s’ha sabut trobar el responsable polític. Tot i així es continuarà insistint amb 

el tema 

Sr. Ignasi López: Aporta que si cal la col·laboració o algun tipus de pressió per part del veïns, 

l’associació de veïns i la resta d’entitats s’ofereixen a donar les passes que calguin per 

resoldre la problemàtica. 

Sr. Joan Puigdomènech: Aporta que seria interessant que hi hagués acord entre entitats de 

Les Planes i de la zona de Barcelona per tenir més força. 

Sr. Agustín González, Emilia Cruz: Aporten que hi ha una entitat de la zona de Barcelona que 

no estava d’acord i es va negar a donar recolzament. 

Sra. Dolors Mestre: Afegeix que també seria bo poder compartir autobús per facilitar l’accés 

al Baixador de Vallvidrera. 

Sra. Mercedes González: Proposa que aquesta problemàtica del límit entre Sant Cugat i 

Barcelona es mantingui com a punt de l’ordre del dia per poder continuar fent seguiment. 

Sr. Ignasi López: Exposa la incidència del pal de la llum que va caure i va generar espurnes i 

que posteriorment es va parlar que durant l’últim trimestre de 2017 es faria un estudi i que a 

partir del 2018 s’aplicaria. Sol·licita saber com està aquest estudi perquè el problema 

continua i van caient pals. 

Sra. Marina Casals: Respon que s’ha realitzat la consulta i s’està treballant però encara no 

tenim l’estudi però no tenim dates. Un cop estigui l’estudi es programarà un Grup de Treball 

per treballar el tema. 

Sra. Mercedes González: Aporta que encara no hi ha novetats sobre el soterrament del 

cablejat aeri del carrer Doctor Modrego, carrer Calvari, que es faria una consulta sobre quins 

veïns estarien a favor de fer-ho i assumir el cost de l’escomesa particular. 

Sra. Antonia Mohino: La barana de l’aparcament del Camí de Can Fló està en mal estat i es 

perillós per als cotxes. 
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A la zona de la petanca (pati del Casal) hi ha un pi que està sec i es perillós. La resta de pins 

no es realitza la poda. 

Arranjar la zona de la petanca. 

2.- Aprovació acta anterior 

S’aprova. 

3.- Respostes a preguntes del darrer consell 

Marina Casals explica les respostes a les preguntes del darrer Consell de Barri i s’entrega als 

assistents una còpia en paper. 

 1.- Projecte memòria de barri 

 2.- Casal Centre La Floresta 

 3.- Projecte habitatges buits 

 4.- Mosquits 

 5.- Plagues de gats 

 6.- Planta/arbre invasor a Collserola (ailant) 

 7.- Subvenció quota bus escolar 

 8.- Servei de transport a demanda 

 9.- Senyalització Can Cortès 

 10.—Prohibició camions C/ Sant Ignasi de Loiola 

 11.- Semàfor carretera de Vallvidrera 

 12.- Arranjament de voreres 

Sra. Mercedes González: En referència al punt núm. 2 consulta quan tindrem el retorn 

definitiu sobre el servei sol·licitat perquè el curs escolar acaba al juny. 

Sra. Marina Casals: Respon que no es un servei que s’implanti a cap escola ni casal i que no 

hi ha cap garantia d’oferir aquest servei. En cas que sigui viable, es notificaria de com seria el 

servei i quan iniciaria. 

Sr. Andreu Sancho i Dolors Mestre: En referència al punt núm. 6 exposen que ells com a 

associació sí que s’han posat en contacte i que la campanya per part de Collserola va 

començar al mes de novembre. 
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Sra. Jessica Piera (AVV Rabassa del Pi-Can Borrull): En referència al punt núm. 15 exposa que 

al projecte d’urbanització hi ha llocs específics previstos per als contenidors. 

Sra. Emilia Cruz: En referència al punt núm. 16 exposa sembla ser que el sr. Basilio vol sortir 

de la residència i vol tornar a la “seva casa”, així que caldria agilitzar el tràmit i prendre 

mesures urgents per la neteja del solar perquè aquell espai no es habitable i suposa un risc. 

4.- Acord dels projectes a executar amb els diners de lliure disposició de 2018 

Sra. Marina Casals explica la dació de compte dels dos Grups de Treball dels Projectes de 

Lliure disposició (punt núm. 9 de l’ordre del dia). Es van realitzar dues reunions amb totes les 

Entitats que formen el Consell de Barri. 

Al primer Grup de Treball del dia 16 de gener es va acordar fer propostes amb els diners 

disponibles dels projectes de lliure disposició de l’any 2018, tant per part de les Entitats com 

fer-ho extensiu a qualsevol veí o veïna. Aquestes propostes es recollien, es validaven 

tècnicament i econòmicament i es prioritzaven els projectes dintre del Grup de Treball. 

També es va acordar que dintre d’aquesta priorització de projectes, que hi haguessin 

propostes de tots els territoris de Les Planes per tal de poder garantir almenys un projecte a 

cada zona. 

Del segon Grup de Treball es van presentar les 23 propostes de projectes que s’havien 

presentat, de les quals, 13 eren vàlides tècnicament i es podien realitzar amb els diners de 

lliure disposició. Amb aquestes 13 propostes, es va realitzar la priorització de projectes a 

executar a Les Planes i a cada zona, a excepció de la situació de Can Borrull, que cap de les 3 

propostes que s’havien presentat eren vàlides per executar actualment per les obres 

d’urbanització que s’estan portant a terme actualment. En aquest Grup de Treball es va 

acordar per part de totes les Entitats, com no es viable cap projecte a Can Borrull, que l’any 

vinent es tingués en compte. La priorització de projectes que es va acordar es la següent i 

avui es porta el document oficial d’acord per aprovar al Consell de Barri: 

NÚM. NOM DEL PROJECTE VOTS IMPORT ESTIMAT 
1 Fase 2: Finalització rehabilitació vestidors Espai Pere 

Grau 
7 48.000€ 

4 Aire condicionat per la sala del gimnàs Casal Les Planes 7 2.700€ 
16 Parc infantil a Can Cortès 5  

51.458,62€ 19 Càmeres de seguretat als carrers (en estudi) 2 
 

S’exposa que el projecte “Parc infantil a Can Cortès” tenia un cost variable de 15.000 a 

75.000€. Els 15.000€ inicials seria per al condicionament de l’espai i els restants fins els 

75.000€ en funció del tipus d’elements que es volgués afegir. Per part de l’Associació de 

Veïns de Can Cortès van considerar prioritari i van sol·licitar incorporar a l’acord el projecte 
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“Càmeres de seguretat als carrers”, així que l’import de 51.458,62€ seria per realitzar els dos 

projectes. El projecte “Càmeres de seguretat als carrers” actualment està estudi per la 

ubicació de la càmera i possible acord amb privats per reduir el cost de la instal·lació. 

Sr. Joan Puigdomènech proposa que l’acord de priorització de projectes es podria deixar en 

ferm en aquest Consell de Barri per tal d’implementar i executar durant aquest any. 

Sra. Mercedes González: Sol·licita que consti en acta que l’AFA La Floresta no troba adient la 

metodologia de votació de priorització de projectes, que només es realitza per les Entitats 

que formen el Consell de Barri i que hauria de ser una votació per part de tots els veïns i 

veïnes de Les Planes. Per aquest motiu es van abstenir a votar al Grup de Treball perquè no 

van tenir opció de transmetre als membres de la seva Associació quins eren els diversos 

projectes. Afirma que, ella com a persona individual no va rebre cap correu electrònic amb 

els projectes proposats per Entitats i veïns i veïnes. 

Altres Entitats afirmen que sí que van rebre el correu electrònic amb els projectes proposats 

i que van fer difusió dintre de les associacions i amb veïns perquè els hi facilitessin la seva 

priorització. 

Sr. Ignasi López: Exposa que avui que es Consell de Barri i es quan s’ha de materialitzar i 

signar l’acord de projectes de lliure disposició, hi ha més gent com a membres del Consell de 

Barri que veïns i veïnes com a assistents. Hi ha una mancança de participació directa per 

part de veïns i veïnes i que cal ser operatius en el funcionament del Consell de Barri. Un dels 

objectius de l’Associació de Veïns es que veïns i veïnes s’impliquin més i que hi hagi més 

col·laboració però la realitat d’aquesta mancança s’ha d’assumir. 

Sr. Agustín González: Exposa que ells van fer la proposta de projecte per la col·locació d’una 

caseta per guardar material vari que està actualment repartir pel Casal. 

Es comenta que aquest projecte que comenta estava com a proposta però no va obtenir els 

vots suficients. 

Sra. Puri Moreno: Remarca l’acord que es va realitzar al segon Grup de Treball perquè Can 

Borrull no podia realitzar cap de les propostes que van presentar a causa de les obres 

d’urbanització i que l’any vinent es tingui en compte 

Sr. Joan Pugidomènech: Agraeix aquest acord i col·laboració entre Entitats amb aquesta 

flexibilitat. 

Es dona per aprovat l’acord núm. 5 del Consell de Barri de Les Planes per executar els 

Projectes amb els diners de Lliure Disposició amb l’abstenció de l’AFA La Floresta. 

5.- Nou servei de canguratge 
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Sr. Joan Puigdomenech fa la introducció del nou servei que s’ofereix als assistents del 

Consell de Barri per afavorir a aquelles persones que tenen al seu càrrec infants i els hi 

dificulta o els impedeix l’assistència, ara puguin fer-ho. Aquest serveix s’ofereix per al 

Consell de Barri prèvia sol·licitud. Per altra banda, afegeix i sol·licita al Consell de Barri que 

caldria canviar l’horari de realització del propi Consell i avançar-lo una hora per tal de poder 

començar a les 19:00, que afavoriria la conciliació familiar, a banda del servei de canguratge. 

Sra. Dolors Mestre: Consulta sobre quin es el procediment per sol·licitar el servei de 

canguratge i si el proper Consell de Barri serà a les 19:00. 

Sra. Marina Casals: Explica que aquest servei es notifica juntament amb la convocatòria del 

Consell de Barri i on s’indica el procediment a seguir i que s’hauria de sol·licitar amb un 

mínim de 4 dies d’antelació. Aquest servei es realitza en una sala propera a la realització del 

Consell de Barri on es contracten monitors d’educació en el lleure que disposen de jocs per 

totes les edats (entre 3 i 12 anys). Es important sol·licitar el servei i informar de les edats 

perquè els monitors es puguin preparar i enfocar el servei en funció dels infants i de les seves 

edats. Les experiències son molt positives. 

Sr. Joan Puigdomenech: En referència a la proposta d’avançar l’horari, s’analitzaran els 

esculls del Consell de Barri per intentar resoldre-ho. 

6.- Transport escolar 

Sr. Joan Puigdomenech: A demanda de l’AFA a l’anterior Consell de Barri es va proposar que 

s’arribés a un acord o compromís perquè es mantingués el servei i la subvenció més enllà del 

curs 2018-2019. Com a Consell de Barri, format per la resta de grups municipals, es proposa 

fer una declaració amb l’aportació dels grups municipals per signar aquest compromís més 

enllà de la legislatura actual. Es llegeix l’acord núm. 4 “Document d’acord de la rellevància 

del servei escolar de transport de l’alumnat de Les Planes a l’Escola La Floresta” per tal que 

es faci una votació per tots els membres dels grups municipals. 

Sr. Ignasi López: Fa una esmena sobre l’acord, que la data no es correcta perquè indica 

“...reunit en data 28 de febrer...” i avui es dia 1 de març. 

Sr. Ferran Villaseñor: Aporta que la competència del transport públic es de la Generalitat de 

Catalunya, traspassada al Consell Comarcal i assumida per l’Ajuntament de Sant Cugat per 

tal d’assumir part del cost. Tenint en compte aquest fet, caldria sol·licitar a la Generalitat de 

Catalunya per augmentar el finançament del transport públic en aquest sentit. En referència 

a l’acord està a favor. 

Sr. Alvaro Benejam: Realitza la consulta si sabia enviat aquest acord anteriorment via correu 

electrònic. 

Sr. Sr. Joan Puigdomenech: Respon que el redactat de l’acord no sabia enviat anteriorment. 
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Sr. Alvaro Benejam: Respon que en aquest cas seria millor poder realitzar la consulta i 

analitzar el document abans de realitzar la votació. 

Sra. Mercedes González: Exposa que es una petició que s’ha realitzat en diverses ocasions i a 

l’anterior Consell de Barri es va sol·licitar un compromís 

Sr. Sr. Joan Puigdomenech: Respon que el compromís, a petició de l’anterior Consell de 

Barri, era que ell portaria aquest acord però que tot i així, el document s’enviarà via correu 

electrònic i es dona un terminin de 15 dies per donar resposta 

Sr. Alvaro Benejam: Respon que ho agraeix per poder revisar el document i analitzar els 

anteriors acords del Ple Municipal per poder fer alguna aportació o modificació i deixar-ho 

tot traçat. 

7.- Projecte de memòria i vivències del barri 

Sr. Ignasi López: L’Associació Espai Eco està liderant aquest projecte amb altres Entitats i 

veïns per tal de recollir informació de com es va originar el barri de Les Planes (sector Sant 

Cugat), l’evolució i l’estat actual. Es realitzaran entrevistes a persones que han viscut al 

barri. Posteriorment es realitzarà una exposició, probablement per la festa major d’aquest 

any, amb fotografies, comentaris i un documental. Actualment ja s’ha fet dues entrevistes. 

Hi ha una previsió de dues entrevistes per setmana per tenir-les totes fetes en dos mesos per 

fer posterior muntatge i treball tècnic. Especifica que el projecte agafa totes les zones de Les 

Planes Sant Cugat, amb 3 persones per sector i les preguntes son tancades per totes les 

entrevistes. 

8.- Grup d’autoprotecció de Les Planes 

Sr. Xavi (membre grup autoprotecció de Les Planes): Es va crear aquest estiu i a finals d’any 

2017 i principis de 2018 van pensar que seria bo crear una Associació amb les següents 

finalitats: 

- En cas d’emergència fer una primera intervenció abans de l’arribada de bombers 

- Un cop arribin els bombers, informar de la situació actual 

- Tenir informació de veïns que no tinguin mobilitat 

- Informar sobre la ubicació de les boques d’incendi 

- Disposar de material per fer la primera intervenció 

- Manteniment de les boques d’incendi i del material que disposin 

Aquest grup està format per 9 persones repartit en 5 sectors (3 persones a Les Tres Torres, 2 

persones al Desert, 2 persones a Can Borrull, 2 persones a La Mata). Mancaria Can Cortes i 

seria bo que alguna persona s’animés. 
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Sr. Sr. Joan Puigdomenech: Exposa que Can Cortès van intentar fer un grup d’autoprotecció 

fa un temps i que Les Planes ja disposa de part del material i que ja el poden disposar. 

Sr. Xavi: Sol·licita algun tipus de local o magatzem per poder guardar el material. Proposen 

la caseta de fusta del pati del Casal perquè es un lloc cèntric, que no caldria accedir a 

l’interior de cap edifici municipal i te bon accés amb els cotxes amb la rampa. 

Sr. Joan Puigdomenech: Recomana que es posin en contacte amb el grup de Sol i Aire, que 

porten molts anys i tenen molta experiència. 

Sra. Bibiana Fontanet: Recorda que hi havia un grup a Les Planes Barcelona i que seria bo 

posar-se en contacte amb ells. A banda proposa fer un estudi de l’estat de les parcel·les a 

nivell de combustibilitat per part del grup per facilitar-ho a l’Ajuntament i que posteriorment 

es tramites via disciplina urbanística i realitzar requeriments als propietaris perquè 

assumeixin el correcte estat dels terrenys i solars. 

Sra. Mercedes González: Aporta que a banda d’aquesta col·laboració, l’Ajuntament hauria 

d’assumir aquesta responsabilitat. 

Sr. Joan Puigdomenech: Respon que ja es realitzen aquest tipus de tasques, que 

l’Ajuntament obre expedients i també realitza accions subsidiàries per combustibilitat, per 

altres temes de salubritat entre d’altres 

Sr. Xavi: Finalitza exposant que la documentació està en tramitació. 

9.- Dació de compte dels grups de treball (Mobilitat) 

Sr. Isaac Villa: Exposa que farà un breu resum del Grup de Treball de Mobilitat que es va 

realitzar el 14 de desembre de 2017 on van sorgir 12 preguntes: 

1.- Horari nou a les parades de bus: No hi ha canvi d’horaris però si que s’està 

treballant en un nou disseny corporatiu de cartells més entenedor per als usuaris. Es 

recomana la utilització de la APP mòbil “StQBus” 

2.- Marquesines: Està previst reutilitzar marquesines actuals en aquelles parades  que 

ho necessitin i que sigui viable la seva instal·lació 

3.- Mobilitat del carrer Sant Ignasi de Loiola: S’ha instal·lat algun coixí berlinès per 

pacificar i està en estudi altres alternatives de mobilitat 

4.- Servei de transport a demanda: Inici previst al setembre de 2018 

5.- Millora de l’accessibilitat a la via pública: En estudi 

6.- Manteniment senyalització vertical i horitzontal: Es parlarà amb la Diputació de 

Barcelona perquè reposin el cartell 
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7.- Zona aparcament carrer doctor modrego: En estudi 

8.- Parades de bus amb vidres trencats: Inspecció de l’estat actual per part dels 

inspectors de l’Ajuntament 

9.- Mirall al carrer Calvari: S’estudia la proposta de mirall i senyal de STOP 

10.- Subvenció municipal transport escolar: l’Ajuntament subvenciona una gran part 

de l’import d’aquest servei 

11.- Semàfor carretera BV-1462 (Carretera Vallvidrera a Sant Cugat): En tràmits de 

reparació per averia de la centraleta de gestió 

12.- Camions al carrer Sant Ignasi de Loiola: En estudi altres alternatives de mobilitat i 

de manera provisional, la possibilitat de col·locar una senyal de prohibició de camions 

de mes de 9 metres 

Sra. Mercedes González: Comenta que aquesta acta encara no l’ha rebut. 

Sr. Isaac Villa: Respon que en principi està enviada però que es revisarà i en cas de no haver-

se fet, s’enviarà. 

Sra. Veïna de Can Cortès: Consulta si dintre del Pla de Mobilitat està inclòs realitzar voreres 

des de Can Cortès a les parades d’autobús existents o les de l’autobús a demanda. Exposa 

que es una sol·licitud que ja ha realitzat anteriorment. 

Sra. Marina Casals: Respon que abans d’iniciar el servei es realitzarà una reunió informativa 

a tots els veïns i veïnes per tal d’informar al detall del funcionament i que aquest servei 

permetrà donar cobertura a Can Cortès. 

Sr. Joan Puigdomenech: Comenta que el servei a Can Barata ha funcionat molt bé i hi ha 

hagut un increment considerable de la utilització del transport públic. Proposa realitzar un 

monogràfic sobre aquest tema. 

10.- Estat de les obres en curs: Cobertura de l’Espai Pere Grau i Urbanització Can 

Borrull 

Sr. Isaac Villa: En referència a la cobertura de l’Espai Pere Grau, la Constructora finalitzarà 

els treballs del projecte i aquells treballs addicionals no previstos al projecte a mitjans de 

març. Com a treballs no previstos serien: 

 - Estabilització i millora del talús que llinda amb les parcel·les del carrer Molí 

(realitzat) 

 - Il·luminació de la pista esportiva (realitzat) 
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 - Instal·lació de tanca al tester, entre la pista esportiva i els vestidors (en execució) 

Posteriorment a la recepció de les obres per part de l’Ajuntament, la brigada municipal 

realitzarà la instal·lació del mobiliari i equipament esportiu que havia existent. 

En referència a l’obra d’urbanització de Can Borrull, el contracte es va signar el 11 de 

desembre de 2017 tot i que no es van veure treballs físicament fins finals de desembre o 

principis de gener. Actualment estan realitzant la demolició de les tanques existents dels 

propietaris, realitzant la nova construcció de tanques i que tot forma part dels treballs previs 

de la urbanització. 

Sra. Jessica Piera (AVV Rabassa del Pi-Can Borrull): Amplia la informació perquè ella fa el 

seguiment de les obres i acudeix a les visites d’obra. Exposa que el problema actual son els 

terminis de finalització de les obres previstos amb una durada d’un any per l’aportació 

econòmica que realitza la Diputació de Barcelona i que el projecte no està gairebé definit i 

això està enrederint l’execució dels treballs. Preveu que es retardarà tot i que estan 

executant els treballs molt ben fets i amb qualitat. Un altre problemàtica es l’endegament 

de la riera que no està gairebé resolt perquè s’han de fer modificacions (vial secundari amb 

fortes pendents, ...). 

Com a representant dels veïns, exposa que hi ha una manca d’aparcament al projecte tot i 

ser conscients que Can Borrull està a la carretera i la Diputació no permet aparcament en 

aquest tipus de vies. Agraeix la bona relació que hi ha amb els tècnics de l’Ajuntament 

responsables de l’obra de la urbanització pel seu treball i en la resolució de problemes com 

la problemàtica que hi ha amb les línies de telefònica que passen per l’interior de les 

propietats privades. 

Per altra banda, com a representant dels veïns, sol·licita la instal·lació de gas natural. Te 

constància que s’està tramitant per part de l’Ajuntament amb les diverses companyies 

afectades. 

Sra. veïna de Can Borrull: Exposa que hi ha un poste de la llum a l’interior d’una finca veïna 

que es mou, davant el núm. 304. Han fet la reclamació però no substitueixen. Sol·licita que 

es pugui treure fora de la propietat privada. 

Sra. Emilia Cruz: Consulta sobre si les obres de la coberta finalitzaran a mitjans de març o 

només els treballs de la Constructora i després caldrà que la brigada comenci. 

Exposa que s’ha d’agilitzar el màxim amb l’arribada de setmana santa i del bon temps per 

poder tenir accés a l’Espai. 

Consulta si està previst fer una inauguració i quan. 

Consulta sobre l’estat del projecte per la reforma dels vestidors. 
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Sr. Joan Puigdomenech: Exposa l’estat actual de la licitació de l’obra, estant obert el sobres 

S2 (sobre únic) per a l’adjudicació de les obres per la reforma dels vestidors. Possiblement 

durant aquest mes es sabrà quina es l’empresa adjudicatària però proposa acordar amb 

l’empresa iniciar l’execució del projecte passada la festa major per evitar que les obres 

tinguin interferència amb la festa major. 

11.- Pressupost participatius. Estat i projectes de les Planes 

Sra. Marina Casals: Hi ha un projecte garantit a cada un dels barris, a banda dels projectes 

més grans de ciutat. De tot el conjunt de propostes que es van rebre per al barri de Les 

Planes es van prioritzar les següents: 

- Parc de tirolines a Les Planes 

- Espai de socialització de gossos a Les Planes 

- Aula musical a Les Planes 

Aquestes tres propostes aniran a votació entre mitjans d’abril i principis de maig 

Sr. Joan Puigdomenech: Sol·licita la col·laboració dels veïns del barri perquè votin ja que hi 

ha un mínim de participació exigit per poder portar a terme el projecte. Remarca que 

aquests projectes els poden votar els veïns del barri i els de Sant Cugat també. 

Torn obert: 

Sra. Veïna: Sol·licita aparcament a l’estació de ferrocarrils de Les Planes. Recorda que hi ha 

un aparcament al costat del “pixurri” que està buit i els veïns de Les Planes que no son de 

Barcelona no poden aparcar. Exposa que ha realitzat totes instàncies i vies possibles per 

trobar una solució i que l’hi havia comentat que l’única via de solució era política, així que 

sol·licita que políticament s’arribi a un acord. 

 

El Sr. Puigdomènech tanca la sessió agraint la participació i recordant que el proper consell 

serà el dia 31 de maig de 2018. 

 


