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ACTAACTAACTAACTA: GRUP DE TREBALL DE: GRUP DE TREBALL DE: GRUP DE TREBALL DE: GRUP DE TREBALL DELS PREOJCTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019LS PREOJCTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019LS PREOJCTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019LS PREOJCTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019    A LES PLANESA LES PLANESA LES PLANESA LES PLANES    
 
Data:Data:Data:Data: 10 de desembre de 2018 
Hora:Hora:Hora:Hora: 19:15 
Lloc:Lloc:Lloc:Lloc: Casal Les Planes 
 
Hi aHi aHi aHi assisteixen:ssisteixen:ssisteixen:ssisteixen:    
En representació de les entitats:En representació de les entitats:En representació de les entitats:En representació de les entitats:        

(AVV Can Cortès) Sra. Dolors Mestre 

(AVV Can Cortès) Sr. Andreu Sancho 

(AVV Can Cortès) Sr. Ignasi Domènech 

(Comissió de Festes) Sra. Emilia Cruz 

(AVV Can Borrull) Sra. Puri Moreno 

(Espai Familiar) Sra. Ramona Garcia 

(AVV i PP Les Planes) Sr. Ignasi López 

(AVV Can Borrull Casal del Pi) Sra. Rosa Golovart Romeu 

(Grup de Dones de la Creu d’en Blau) Sra. Maria Zafra Carrasco 

 

En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:En representació de l’Ajuntament de Sant Cugat:    
(Tècnica Comunicació Acció als Barris)    Sra. Ester Castanyer 

(Tècnic d’Acció als Barris) Sr. Isaac Villa 

    
Desenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessió    
S’inicia la sessió on els tècnics de l’Ajuntament expliquen els projectes de lliure disposició per a l’exercici 

2019. 

 

El pressupost previst per als projectes de lliure disposició de l’any 2019 és de 100.000€, dels quals es 

poden destinar fins 8.000€ per projectes ordinaris i la resta pels projectes d’inversió. 

 

S’explica la diferència entre els projectes ordinaris i d’inversió: 

- Despesa ordinària: Aquella despesa que s’esgota en el moment que es realitza com podria 

ser una activitat cultural (xocolatada) o la compra d’un consumible 

- Despesa d’inversió: La compra d’un bé inventariable o la despesa en un projecte amb una 

vida útil superior a 5 anys com serien tots els projectes d’anys anteriors (reforma vestidors, 

adequació de la font del Rabassalet, aparells gimnàstics, entre d’altres) 

 

Es consulta si es vol seguir el mateix procediment d’anys anteriors i s’acorda: 

- Proposta de projectes: Obert a tothom (Entitats, Associacions i veïns/es 

- Votació dels projectes: Es realitzarà un grup de treball on les associacions i entitats que 

formen part del Consell de Barri de Les Planes realitzaran la votació de priorització de 

projectes 
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Els tècnics de l’Ajuntament realitzen una proposta de calendari de tot el procés: 

- Recollida de propostes: del dia 11 al 23 de desembre. Es podran realitzar en format paper i 

dipositar-les a la urna que estarà al Casal. També s’activarà el qüestionari online 

- Validació tècnica per part de l’Ajuntament: del 24 de desembre al 15 de gener 

- Enviament de propostes vàlides per correu a les entitats: 16 de gener 

- Grup de Treball per acordar propostes: setmana del 21 de gener 

- Aprovació dels projectes a executar: Al Consell de Barri previst per al 28 de gener 

 

Per part de les Entitats es considera que la proposta de calendari està molt ajustada i s’acorda que en 

cas que no es pugui complir, s’allargaran els terminis segons les necessitats. 

 

Els representants de l’Associació de Veïns de Can Borrull exposen que com encara no han finalitzat les 

obres d’urbanització, no tenen clares les necessitats futures que puguin tenir. 

 

Els representants del barri de Can Cortès sol·liciten que es modifiqui el criteri de votació de les propostes. 

Proposen que la votació es realitzi en funció de l’IBI. Altres Entitats proposen que es faci per població. Per 

part de l’Ajuntament es comenta que es podrien seguir els mateixos criteris que l’any passat on les 

Entitats realitzin la votació de priorització de projectes i intentar que totes les zones del barri de Les 

Planes tinguin algun projecte. 

 

Per part de l’Ajuntament es proposen idees de projectes com podria ser l’equipament per la sala 

polivalent de l’edifici dels vestidors de l’Espai Pere Grau, panells informatius protegits de la pluja i el 

vent, arranjament i ampliació de la rampa d’accés a l’Espai Pere Grau. 

 

Es realitza un resum de l’estat actual dels projectes de lliure disposició finalitzats o que estan en marxa: 

- Rehabilitació dels vestidors de l’Espai Pere Grau (2016): Estan en execució les obres amb 

previsió de finalització al mes de gener de 2019 

- Fase 2: Finalització rehabilitació vestidors Espai Pere Grau (2018): Actualment s’ha realitzat 

la contractació del mobiliari i la nevera industrial per la zona Bar. El subministrament es 

realitzarà abans de finalitzar l’any . Posteriorment a la finalització de les obres s’iniciaran els 

tràmits de contractació per la formació d’un magatzem. 

- Aire condicionat per la sala del gimnàs al Casal de Les Planes: Projecte finalitzat al mes de 

maig 

- Parc infantil a Can Cortès: Tracta de l’adequació de l’espai de la Font del Rabassalet, que 

iniciaran els treballs la setmana del 17 de desembre i es preveu que finalitzin a finals d’any o 

principis del 2019. 

- Càmera de seguretat a Can Cortès: Actualment s’està treballant en el projecte i es preveuen 

que els treballs d’obra civil estiguin executats abans de finalitzar l’any. 

 

 
Sent les 20:30 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió. 


