Acta del Consell de Barri de Les Planes
Sessió ordinària 6 de juny de 2018

Hora: 20h
Lloc: Casal de Les Planes
Assistents:
Joan Puigdomènech, president
Agustín González, sots-president
Marina Casal, sots-directora de Participació Ciutadana i Acció als Barris
Isaac Villa, tècnic d’Acció als Barris
Membres d’associacions:
Eva Puigjaner, AVV 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
Ignasi López, Espai ECO
Carmen Castejón, Grup de Dones
Dolors Mestre, AVV Can Cortés
Grups municipals:
Bibiana Fontanet (CUP - Procés Constituent)
Mireia Ingla (ERC – MES)
Aldo Ciprián (C’s)
Ordre del dia
1.- Torn obert de paraula
2.- Aprovació de l’acta
3.- Informacions de la presidència
4.- Respostes a preguntes del darrer consell
5.- Festa d’Inauguració coberta Espai Pere Grau
6.- Acord transport escolar
7.- Dació de compte dels grups de treball
8.- Estat projectes de lliure disposició

1.- Torn obert
Sra. Rosa: Demana per Can Borrull.
Sr. Puigdomènech li comenta que no està a l’ordre del dia. Que és conscient que els
veïns tenen una reunió amb el nou tinent d’alcalde, que és ell mateix. Espera que
aquestes reunions siguin molt productives.
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Sra. Veïna: demana per la finalització de les escales del Ringo-Rango.
Sr. Puigdomènech comenta que es vol incloure en un Pla d’ocupació, és conscient
que va lent. El projecte ha rebut reconeixement internacional a la Biennal de
Venècia.
Sra. Puigjaner: presenta un PPT amb tot d’imatges sobre l’estat dels cables, i fa un
resum de les vegades que s’ha comentat en el Consell de Barri.
Sr. López: comenta que ja en l’últim trimestre 2017 s’havia de fer l’estudi.
Sra. Marina: explica que des dels Serveis tècnics implicats l’han informat que s’està
fent un estudi per al possible soterrament, que és una acció conjunta i que implica
també als veïns. Estan calculat el cost, primerament en zones concretes.
Per una banda hi ha l’estudi de situació, encarregat a una empresa especialitzada,
que identificarà els punts crítics i del qual sortirà alguna actuació puntual.
L’Ajuntament vol seguir en contacte amb les companyies i que aquestes facin un
seguiment periòdic, amb reunions, així com un llistat de punts a intervenir i des de
l’Ajuntament se’n farà seguiment.
Sra. Puigjaner demana que es concretin terminis.
Sr. Puigdomènech comenta que miraran de donar un calendari aproximat
d’intervencions, però que l’estudi s’allarga i que per part de l’Ajuntament faran el
possible per tal, al menys, de solucionar els punts més urgents. Comenta que és un
tema que també ha sortit en les reunions amb Les Planes Barcelona. Potser valdria
la pena fer una pressió conjunta. En d’altres zones de Sant Cugat existeix la mateixa
problemàtica.
Sra. Esther recorda el perill d’incendi, i que no li sembla bé que els veïns hagin de
fer l’informe.
Sra. Agustina diu que ja fa molt de temps que arrosseguem el tema, que
l’Ajuntament paga a les empreses per tal que donin cobertura als barris i que ha de
fer més pressió.
Sr. Ciprián pregunta qui s’encarrega de les accions de protecció, si és l’Ajuntament
o les empreses.
Sr. Puigdomènech respon que són les empreses, que l’Ajuntament mostra on s’ha
de fer.
Sra. Cruz: comenta l’estat dels jardins. Hi zones que s’han enjardinat, per exemple
Calvari, però no se’n fa manteniment. Que no val la pena, i que si no s’ha de
mantenir més val la pena no invertir-hi diners per posar les plantes. També
comenta l’estat de les plantes de les pistes.
Sra. Mestre comenta que fa 2 anys es va concedir un servei de manteniment a 2
persones, pregunta com està ara.
Se li respon que són plans d’ocupació, que es tornaran a proposar.
Sra. Esther, demana que la continuïtat o no dels contractes a les empreses es facin
també per votació, que es tingui en compte la satisfacció dels veïns com a
argument per renovar o no contractes.
2.- Aprovació de l’acta anterior
S’aprova per consens.
3.- Informacions de la presidència
a) Reunió Les Planes Barcelona – Les Planes Sant Cugat
El president comenta que hi ha hagut molts canvis en les persones implicades, que
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la predisposició de l’staff tècnic és molt bona a l’hora de fer coses plegats.
comenta que hi ha compromís d’asfaltar el c/Belladona, la meitat amb pressupost
2018, i l’altre amb pressupost 2019.
Un altre tema que es va tractar era el pàrquing privatiu, estan disposats a parlarne, a més de les zones que ja tenen reservades, i a les quals tampoc no volem
accedir per no col·lapsar-les, a la zona hi ha altres espais que podrien destinar-se a
aquest fi.
Han mostrat molt d’interès per conèixer més de fons com s’ha fet el procés de
urbanització de Can Borrull, i se’ls ha convidat a que els tècnics de l’Ajuntament els
expliquin el projecte. També com s’ha gestionat el cobriment de les pistes.
Destaca la bona predisposició dels tècnics, els agents polítics són més mesurats, i
comenta que hi ha moltes ganes d’atreure els veïnats de les dues parts. Un altre
tema a parlar seria el del transport públic.
Sra. Bibiana comenta que a nivell d’entitats i associacions només hi ha una que és
reàcia a col·laborar.
Les entitats de Les Planes St. Cugat tenen com a objectiu comú sumar.
b) Noms de carrers
S’han de canviar alguns noms, seguint les indicacions de la Llei de Memòria
històrica. En concret c/ Dr. Modrego i Av. Antoni Griera.
Hi ha una comissió de nomenclàtor, que estudia els casos i proposa noms que
després decideix el consell de l’Ajuntament. El Consell de Barri de les Planes pot
fer propostes també. Pel c/ Dr. Modrego proposa el nom de c/ Mossén Pere. Aquest
proposta té un inconvenient, que és que els carrers poden tenir nom de persones
quan aquestes ja fa més de 5 anys que són mortes, la qual cosa no és el cas. Si hi ha
acord del Consell de Barri, però, es podria salvar aquest inconvenient.
Sr. López està a favor, és un homenatge a una mena d’església no antiga, sinó
combativa.
Sr. Ciprián comenta que si el Consell de Barri proposa, la comissió de nomenclàtor
sempre respecta, posa com exemple la plaça de les dones a la Floresta.
Pel av. Antoni Griera el president comenta el nom de Joan Cortés, que fa molts anys
era un Sr. que vivia a Can Cortés i apagava els llums, la qual cosa feia que fos un
personatge molt popular i apreciat.
4.- Respostes darrer consell de Barri
La Sra. Marina Casals repassa els temes del consell de barri anterior que no han
sortit ja i que s’han repartit entre els assistents:
- Manca d’actes al web: s’ha actualitzat i si manca alguna cosa caldrà fer-ne una
referència concreta
- Magatzem pel grup d’autoprotecció: La caseta de fusta del pati del Casal s’utilitza
de manera habitual per realitzar reunions i activitats. Es farà un annex en la fase 2
de la remodelació dels vestuaris de l’espai Pere Grau amb la finalitat de magatzem
- Accés de Les Planes a l’estació de ferrocarrils: El proper mes de juliol s’arranjarà
la plaça de la Mata i la meitat del carrer Belladona. L’Ajuntament de Barcelona te
previst arranjar al 2019 la part restant. A banda, tenim previst situar bancs per
facilitar el recorregut al llarg del trajecte fins a l’estació.
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- Guardarails al c/ Nostra Sra. Estrada: de moment no està prevista la instal·lació
- Parc Maria Antònia: no està prevista cap actuació, pot ser una proposta de cara a
lliure disposició 2019.
- Tanca camí de can Fló: s’ha arreglat.
- Pins jardí del Casal: es llevarà el pi que està mort durant la setmana del 18 de
juny. La retirada es realitzarà per una empresa especialitzada amb tècniques de
treballs en alçada i escalada.
- Casa Sr. Basilio: El senyor Basilio continua ingressat a la residència de forma
voluntària. Just abans de setmana santa les treballadores socials de l’equip de la
floresta-les planes van acompanyar al Sr. Basilio fins la barraca i aquest va agafar
algun record personal i va tornar a la residència de forma voluntària. En cap
moment va expressar la intenció de quedar-se a la barraca. Per part de Intervenció
s’ha obert expedient disciplinari perquè el propietari realitzi l’enderrocament i la
retirada dels elements que hi ha al solar.
- Voreres Can Cortés: no hi ha pressupost 2018.
5.- Inauguració
La portaveu de Comissió de Festes, Sra. Cruz, explica com s’ha programat la festa
d’inauguració de la coberta de l’Espai Pere Grau, recorda data i hora (9 de juny a
les 17 h) i convida a tothom a assistir.
6.- Acord transport escolar
El Sr. Puigdomènech recorda l’històric d’aquest tema, comenta que no es pot forçar
a cap legislatura a compromisos presos per d’altres, però almenys amb la signatura
del document es mostren d’acord amb la reivindicació de les famílies del barri.
Tots els grups han estat a favor, amb l’abstenció de Ciutadans.
7.- Dació de comptes dels grups de treball
La reunió del grup de treball de Qualitat Urbana va ser el dia 28 de maig.
Sr. López comenta que ja s’ha demanat moltes vegades que hi hagi més temps
entre grups de treball i consell. El Sr. Puigdomènech diu que es treballarà per
establir un calendari que compleixi aquesta mesura.
Sr. Villa repassa els temes tractats:
- Control/esterilització dels gats al carrer: Explica les darreres esterilitzacions que
s’han fet, 9 gats durant els mesos de juliol i agost de 2017 i 15 gats durant el mes
de desembre de 2017. A banda, s’han pogut actualitzar les colònies amb la
col·laboració dels alimentadors/es per poder esterilitzar les gats el més aviat
possible.
- Arbre passatge c/ Maria Antònia: Es revisarà i s’analitzarà l’estat de l’arbre i el
risc que pugui tenir.
- Zona enjardinada Passatge La Font i carrer Calvari: Es revisarà aquelles zones on
es comenta que no es realitza el manteniment.
- Wifi a la planta baixa del casal: els tècnics de l’ajuntament van realitzar una visita
dilluns dia 28 de maig per analitzar la problemàtica i van detectar que per les
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tardes hi ha un major nombre d’usuaris connectats. Realitzaran noves visites per
buscar una solució.
- Mosquits: l’Ajuntament te contractada una empresa, la qual va fer diverses
actuacions als voltants del Casal l’estiu del 2017. L’empresa està redactant un
informe de valoració de l’espai per a prendre les mesures adequades per prevenir
la proliferació.
- Mirall del vial en mala posició: Es revisarà l’estat per col·locar-ho a la posició
correcta.
- Wifi a l’Escola Bressol i Casal Infantil: Actualment el servei funciona a través del
sistema wifi intern de l’Ajuntament i s’ha detectat que hi ha talls de senyal. S’està
tramitant la connexió directa a la xarxa de fibra òptica de Telefònica.
El Grup de treball de Mobilitat es va reunir el 28 de maig.
- Bus a demanda: començarà entre setembre i octubre. La línia d’autobús existent
(L5) mantindrà el mateix servei i el transport a demanda donarà servei a totes els
veïns/es de Les Planes, incloent Can Cortés i Can Borrull.
En relació a aquest tema el Sr. Puigdomènech comenta que es farà una
convocatòria de reunió específica sobre aquest tema.
- Problemàtica portes Bus del barri: Es verificaran els problemes amb l’empresa.
- Carrers d’un únic sentit / rotonda carrer Nostra Sra. de l’Estrada: La rotonda no
es viable però s’estudiarà algun tipus d’actuació.
- Vehicles mal aparcats al carrer Miralluny amb carrer Delícies: El departament de
Mobilitat estudiarà la situació actual.
- via de desacceleració per l’accés a Can Cortès des de l’Arrabassada: La Diputació
de Barcelona està estudiant l’accés.
- senyalització d’un stop al carrer Bisbe Odó amb Avinguda Can Cortès: S’estudiarà
la proposta per millor la visibilitat.
8.- Lliure disposició
El Sr. Puigdomènech comenta els projectes que han sortit de la convocatòria de
pressupostos de lliure disposició:
7 vots - Fase 2 de l’Espai Pere Grau, 48.000€, es començarà després de la festa
Major per no interferir-hi.
7 vots - Aire condicionat a la sala del Centre que fa de Gimnàs: està instal·lat, cost
2.700€.
5 vots - Parc infantil a Can Cortes. Comenta de fer un espai de trobada als voltants
de la font del Rabassalet, una cosa integrada en l’espai. Caldrà validar les
actuacions amb Parc Collserola i amb el propietari dels terrenys.
2 vots – Càmeres de vigilància als carrers de Can Cortés: 51.458,62€, hi ha un
avantprojecte per 20.000€, falta la validació per part de la Policia, caldrà fer rases,
i un mínim d’obra.
Sr. Andreu pregunta si es pot fer una previsió de la instal·lació de la càmera. Sr.
Villa comenta que per ser una licitació per un import pot ser un període més llarg.
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Sra. Puigdomènech finalitza la sessió i recorda com a propera sessió el dia 27 de
setembre.

Les Planes, juny 2018
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