Acta del Consell de Barri de Les Planes
Dia: 29 de novembre de 2017, 20 hores
Ordre del dia:
1.- Torn obert
2.- Aprovació acta anterior
3.- Presentació nou Síndic de Greuges
4.- Seguiment obres Coberta Pistes de l’Espai Pere Grau i altres obres del barri
5.- Projectes lliure disposició
6.- Informació dels Grups de Treball
7.- Estat del Pressupost participatiu
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:
Eva Puigjaner, AAVV i Propietaris de Les Planes
Diana Otero, Espai Familiar i secretària
Emilia Cruz, Comissió de Festes
Antonia Mohino, Gent Gran
Begoña Parareda, Agrupació Cultural i Musical de Les Planes
Puri Moreno, AAVV Can Borrull
Ignasi López, Espai ECO
Mercedes González, AFA CEIP La Floresta
Per partits polítics:
Nuria Gibert (CUP - Procés Constituent)
Mireia Ingla (ERC – MES)
Munia Fernández (C’s)
Ramon Gutiérrez (ICV – EUiA)
S’excusen:
Roman Escuer (PSC)
1.- Torn obert
Sra. González: Comenta que ha proposat que les monitores del Casal Infantil vagin a buscar als
nens a la plaça, comenta que li han dit que depèn d’Educació. També recorda el compromís de
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l’Ajuntament de l’ajut al transport escolar, i demana de nou si aquest compromís no es pot
formalitzar d’alguna manera.
Sr. Puigdomènech: comenta que no és un tema legislatiu, és una cortesia cap a altres no
“imposar” aquest compromís. Comenta que consta en acta, que buscaran un redactat per tal
que quedi especificat.
Sr. López: Comenta que l’ECO ha fet un any, i que per fi està totalment desconnectat de la
xarxa elèctrica. Recorda que aquesta nit els estudiants del curs introductori de l’ETSAV fan un
sopar i que conviden a tothom.
Sra. Cruz: Pregunta pel tema del bus a demanda
Sr. Puigdomènech: comenta que la desconnexió de l’ECO és important, és un edifici públic que
no necessita xarxa. Pel tema del bus convocarà ràpidament un grup de treball de mobilitat (el
darrer no es va poder fer) i explicaran la prova pilot que s’ha fet a Can Barata.
Veí: Comenta que venint de l’Arrabassada no es senyalitza “LesPlanes/Can Cortés” i pregunta
com està el tema de les càmeres al carrer.
Sr. Puigdomènech comenta que el tema càmeres és delicat i que s’està mirant.
Sra. Puigjaner: sobre el tema del cablejat, repassant les respostes que s’han repartit sobre les
qüestions del darrer Consell de Barri, demana aclarir si, en el punt 7, es refereix que primer
serà l’actuació o primer l’inventari.
Sr. Puigdomènech comenta que han posat la resposta tal com els hi ha fet arribar
d’Urbanisme, entén que hi haurà actuació sobre punts “negres” i inventari de la resta.
Veí: pregunta sobre la deficiència de la cobertura de mòbils, que afecta també als sistemes de
seguretat.
Sr. Puigdomènech: comenta que és un tema que depèn de les companyies, que potser faltaria
instal·lar una antena. Afegeix que d’espai a Les Planes n’hi ha per posar-la.
Sra. Mohino: diu que està cansada de demanar que s’arreglin les voreres, a la plaça i al carrer
Molí. També planteja el tema dels mosquits. També comenta el tema de les llums a la plaça, i
que es van sorprendre en veure que hi ha un furgó on es poden fer denúncies, que no s’havia
avisat d’aquesta possibilitat. Comenta que el furgó estava mal aparcat a la sortida
d’emergències.
Sr. Puigdomènech en relació als mosquits, que hi ha una empresa que fa seguiment i també
intervé quan hi ha una plaga. Pel tema de les voreres, comenta que hi ha un projecte integral
d’arranjament de voreres a nivell de tota la ciutat.
Sra. Otero: parlant de plagues, demana que es destinin més recursos a la campanya
d’esterilització de gats.
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Sra. González: Pregunta sobre el projecte de Memòria del Barri, i sobre el programa
d’habitatges buits. També comenta que massa sovint hi ha camions travats a la cruïlla St. Ignasi
de Loiola amb Estrada.
Sr. Puigdomènech demana que això es plantegi al grup de treball de Mobilitat.
Sra. González: comenta que al sector de Barcelona han fet un mapping sobre el tema de
l’aillant, que hi ha uns responsables, que potser es podria fer aquí també, i que també funciona
molt bé el tema dels gats.
Se li demana que passi contactes a l’AVP.
Sra. Moreno: sobre el tema de Can Borrull, que estan contents, s’ha constituït l’associació, i
sembla ser que amb uns pressupostos de la Diputació els veïns estaran lliures de càrregues.
Diu que hi ha una nova reunió sobre la reparcel·lació i que estan citant un per un a cada veí.
Lamenta que hagués coincidit just la reunió informativa amb el fet de la citació als veïns. Vol
que s’assegurin els 2 metres enlloc de 4. Comenta que han dit que les obres començarien al
desembre.
Sr. Puigdomènech comenta que tenen una reunió amb els responsables, agraeix el resum de la
situació que ha fet. Diu que almenys l’empresa està decidida.
Sra. Parareda: el semàfor de la cruïlla amb crta. Vallvidrera segueix en àmbar, que ja s’ha
reclamat al grup de treball.
2.- Aprovació acta anterior
S’aprova.
3.- Presentació nou Síndic de Greuges
El president del Consell presenta al nou Síndic de Greuges de Sant Cugat, Sr. Ramon Palacio. El
síndic és una figura molt important, que pot fer de mediador entre ciutadà i
institucions/administració.
El Sr. Palacio agraeix la presentació, comenta els diferents àmbits en els quals existeix la figura
del síndic. Comenta que no és el camí principal a l’hora d’interposar una reclamació a
l’Ajuntament, però sí quan davant una reclamació no hi ha resposta, o aquesta és incorrecta/o
no de qualitat, es pot recórrer a la figura del síndic, és un camí addicional que evita els
tribunals.
Comenta que l’anterior síndic, Sr. Clavell ha estat 10 anys (el límit, són 2 mandats de 5 anys) i
que ell està molt il·lusionat. Vol començar amb embranzida, un cop al mes estarà en cada un
dels barris. Passarà als membres del consell els canals de comunicació i on trobar-lo, per tal
que en facin difusió.
4.- Seguiment obres Coberta Pistes de l’Espai Pere Grau i altres obres del barri
Bernat Colomé, d’ArqBag: fa un repàs a les darreres intervencions, comenta que l’obra avança
ara a bon ritme. A les preguntes sobre els terminis comenta que els posa l’empresa.
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Puntualitza que parla de l’obra de la coberta, s’entén que després haurà d’entrar la brigada a
recol·locar els elements (baranes, skate park, etc.), però això ja no és del projecte
estrictament, a l’igual que la il·luminació.
Es demana que si hi ha penalització a l’empresa aquesta penalització repercuteixi en el barri.
Sr. Villa, d’Acció als Barris, informa sobre altres obres que s’estan fent al barri:
- Estabilització del c/ St. Francesc: a la 1ª Fase es va realitzar la renovació de la canonada de
recollida d’aigües residuals i a la 2ª Fase es va realitzar els micropilots per al reforç i
estabilització del terreny i la posterior repavimentació del carrer amb plataforma única
- instal·lació de coixins berlinesos; Durant el mes d’octubre s’han instal·lat els següents coixins
berlinesos per reduir la velocitat i millorar la seguretat:
- C/ de Maria Antònia (2)
- C/ Sant Ignasi de Loiola (2)
- Camí de Can Cases, 1 esquena d’ase
- C/ Molí a tocar de l’escola (2)
- C/ Molí amb c/ Miralluny (2)
- Av. Can Cortés 7 (2)
- Av. Can Cortés amb c/ Mestre Alfons (2)
- Bateries i wi-fi a l’Espai ECO; A finals de juny es van instal·lar les bateries per emmagatzemar
l’energia solar que produeixen les plaques fotovoltaiques i a finals de novembre s’ha calibrat el
sistema i s’ha posat en marxa, que gràcies al wi-fi es pot gestionar i controlar telemàticament
Sra. Alonso pregunta per la Fase III de St. Francesc. Sr. Villa contesta que està en estudi
5.- Projectes lliure disposició
Comenta l’estat dels projectes:
- Remodelació vestidors: projecte de reforma realitzat per l’Ajuntament per assolir la nova
funcionalitat de l’espai. Abans de finalitzar l’any s’iniciaran els tràmits per la licitació del
projecte
- Remodelació parc Plaça Creu d’en Blau; s’ha finalitzat, s’han instal·lat nous elements, renovat
terra, posat la tanca i la taula, etc. Resta pendent la instal·lació d’unes reixes de seguretat i el
reforç d’il·luminació, que es realitzarà al gener.
- Elements gimnàstics: projecte finalitzat amb la instal·lació d’elements gimnàstics, taules de
pícnic, i tanca de fusta de delimitació d’espai. Resta pendent el reforç d’il·luminació, que es
realitzarà al gener.
De 2017, com a despesa ordinària, hi ha:
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- Armari i material per l’AVVPP: Contractat i pendent de subministrament
- Microones, rentavaixelles i cafetera per la Comissió de festes: En contractació
- Material divers i equipament per l’Espai ECO: En contractació
- Barres paral·leles per als joves: en contractació. S’instal·larà un nou element a la mateixa
zona dels elements gimnàstics de la Plaça Colom.
El tema de remodelació dels vestuaris; s’ha realitzat el projecte, fet el re-càlcul de l’edifici i
també l’estudi geotècnic, primerament s’hauran de fer reforços estructurals. El cost total es de
175.000€, la Fase I puja a 126.987, no arriba per magatzems del darrera ni els equipaments
dels banys i bar.
Comenta que el pressupost per 2018 serà de 90.000, que hi ha un compromís de recuperar els
imports pre-crisi en 2 passos (eren de 100.000€).
Sr. Puigdomènech comenta que s’ha anat recuperant el 2016, i que ara es tracta d’anar any a
any. Proposa una sessió de treball per gener 2018, per tal de poder prendre decisions el més
aviat millor. Es revisaran les propostes que van quedar fora i es tornarà a votar.
Sra. Moreno pregunta per la quantitat de Can Borrull, Sra. Alonso comenta que ara s’ha afegit
Can Cortés i Sra. González pregunta pel calendari.
Sr. Puigdomènech comenta que totes aquestes qüestions es tractaran al grup de treball.
7.- Estat del Pressupost participatiu
Per ser temes relacionats es canvia l’ordre del dia. Sra. Casals comenta que s’han rebut 300
propostes a tot SantCugat, que aquesta edició es garanteix una proposta per cada barri.
Exposa les que s’han fet per Les Planes: elements d’aventura, remodelació espai plaça M.
Antònia, espai socialització gossos, compostatge, marquesines bus, etc.
Ara les propostes estan en validació tècnica i properament hi haurà un taller ciutadà, es triaran
3 per votar-les. El taller serà el 15 de gener a les 18 hores.
6.- Informació dels Grups de Treball
El passat 9 de novembre va haver-hi grup de Qualitat urbana i Mobilitat. Mobilitat es va haver
d’ajornar per malaltia del tècnic. El de Seguretat va ser el 20 de novembre.
Sr. Villa fa repàs als temes tractats:
Grup de Qualitat Urbana:
- V oreres, hi ha un concurs per fer-ne el manteniment.
- Poda, s’està realitzant.
- Forats al carrer Verònica; per 2018.
- 3a Fase St. Francesc.
- Enllumenat a Colon i plaça en gener.
- Font de la Creu d’en Blau.
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- “Casa del Paparrita”, Sr. Basilio, hi ha un expedient a Urbanisme i Serveis socials, però el Sr. ja
no hi viu.
- Contenidors de plàstic, en estudi la col·locació i l’augment de la freqüència de recollida.
- Passatge al carrer M. Antònia fins a Estrada, hi ha un expedient disciplinari obert.
- Vorera a Ignasi de Loiola, el panot és a càrrec del veí.
Es reclama que no és això el que es va dir i Sr. Villa comenta que ho mirarà. (1)

(1) Després de realitzar la consulta, la resposta completa és: Tram de vorera sense
panotar. Podríem incloure-la dintre del proper manteniment de voreres, lot 2. Això
es podrà realitzar sempre i quan no sigui un terreny privat perquè, en aquest cas, el
propietari es qui es fa càrrec de la col·locació del panot. La licitació del manteniment
de voreres (Lot 2) s’inicia al desembre-gener)
- Boques d’incendi, es fa un manteniment preventiu i quan es detecti que alguna perd, s’avisa i
intervenen
Grup de Mobilitat, tot i que reunió no es va fer es tenen respostes:
- Horari del bus, no ha canviat.
- Marquesines, hi ha un concurs.
- Pacificació de St. Ignasi de Loiola, s’han instal·lat coixins berlinesos.
- Transport a demanda, s’ha fet una prova a Can Barata i s’exposaran els resultats.
- Manteniment de la senyalització: s’ha d’anar repassant.
- Aparcament a Modrego, al costat del dipòsit, s’estudiarà però sembla que serà difícil.
- Parades de bus amb vidres trencats, es farà una ruta per revisar.
Grup de Seguretat:
- Es va fer la presentació dels nous agents de proximitat.
- Càmeres al carrer.
- Incidències en la telecomunicació.
- Cases ocupades, n’hi ha 11 de comptabilitzades i se’n fa seguiment.
- Centre Lledoners, sembla que hi ha més tranquil·litat.
Sra. González: comenta que els grups no siguin tan espaiats en el temps.
Sra. Casals comenta que es fan en el període entre Consells.
Sra. Parareda comenta, però, que se segueixen fent massa just abans d’un consell, que ja es va
demanar que es fessin més al mig.
Sra. Moreno, comenta el tema d’un container a la crta. Vallvidrera si es pot recol·locar. Sra.
Casals li demana el lloc exacte i ho miraran.
Sra. Cruz: comenta que els temes de manteniment, ara generalment es comuniquen i que la
intervenció és ràpida. Comenta que la casa del Basilio, ara que no hi és s’ha d’accelerar alguna
actuacions, que hi ha gent que s’hi fica i és perillosa i insalubre.
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Sra. Parareda comenta que el wi-fi al casal fa malament.
Sra. Casals recorda l’equip d’atenció als barris, Sr. Villa i/o Esther, comenta el mail:
lesplanes@santcugat.cat, que una tarda de dilluns al mes hi haurà algú al centre cívic per
atendre les demandes dels veïns i que una altra manera de seguir i rebre informació és el canal
de Telegram “somlesplanes”, si algú se’l vol instal·lar i no sap com el poden ajudar.
El Sr. Puigdomènech tanca la sessió agraïnt la participació i recordant que el proper consell
serà el dia 28 de febrer, ja de 2018.
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