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ACTAACTAACTAACTA: GRUP DE TREBALL DE: GRUP DE TREBALL DE: GRUP DE TREBALL DE: GRUP DE TREBALL DELS PROJLS PROJLS PROJLS PROJEEEECTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019CTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019CTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019CTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 2019    LES PLANESLES PLANESLES PLANESLES PLANES    
 
Data:Data:Data:Data: 22 d’octubre de 2019 
Hora:Hora:Hora:Hora: 18:30 
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:        

(Ass. Espai Familiar) Ramona Garcia Leandro 

(Agrupació Cultural i Musical) Begoña Parareda Lázaro 

(Grup de Dones de la Creu d’en Blau) Carmen Castejón Zarza 

(Comissió de Festes) Emilia Lopez Cruz 

(AVV de Can Borrull) Eloy Merino Requena 

(AVV de Can Borrull) Rosa Gorovart Romeu 

(AVV de Can Cortes) Dolors Mestre 

(AVV de Can Borrull) Puri Moreno 

(La Rabassa del Pi de Can Borrull) Jessica Piera Mestre 

(AMPA Escola La Floresta) Mercedes Gonzalez Redondo 

 

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:    
(Regidor de Participació Ciutadana i Joventut) Sr. Marco Simarro 

(Regidora de Medi Ambient) Sra. Alba Gordó 

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

(Tècnic d’Acció als Barris) Sr. Oriol Ramon 

(Tècnic de Participació Ciutadana) Sr. Albert Mallol 

(Sots-directora Participació i Acció als barris) Sra. Marina Casals 

 

    
Desenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessióDesenvolupament de la sessió    
 
Marco Simarro  es presenta com a regidor de Participació Ciutadana i Barris. També dóna la 
benvinguda a la nova presidenta del Consell de Barri de Mira-sol, Pilar Gorina. 
    
Isaac Villa enumera els diversos projectes de lliure disposició que es tractaran en aquest Grup de 
Treball de Les Planes.  
 
Alguns assistents demanen que s’enviï a les entitats l’acord dels projectes de lliure disposició de 2019 
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+Projecte núm. 1 “Adequació Parc Infantil Plaça Maria Antonia” 
- Pressupost aprovat: 40.000 € 
- Cost execució: 39.772,54 € 
- Descripció: Arranjament i millora del Parc Infantil de la Plaça Maria Antonia que 

actualment es troba en un estat notablement deteriorat. Els elements de joc són antics, el 
paviment de sorra està contaminat amb pedres i vegetació, també hi ha uns baixants en 
un dels murs, provinents de l’habitatge contigu al parc, que estan trencats i suposen un 
problema tant estètic com de desguàs. 
La proposta per adequar el parc, inclourà la substitució de tots els elements de joc, la 
substitució del paviment d’ambdues parts del parc i incorporar una porta per garantir la 
seguretat dels infants i evitar que els porcs senglars hi accedeixin a la nit. 
A la part superior del parc (zona per infants més grans) es substituirà el paviment actual 
per ull de perdiu; s’instal·laran dos gronxadors convencionals, un gronxador cistella i un 
carrusel amb baranes; també, es farà l’arranjament dels tubs de desguàs de l’edificació 
contigua amb una solució de pous de graves que drenaran l’aigua al terreny. Per tal de 
respectar les àrees de seguretat dels nous elements de joc, caldrà desplaçar un dels bancs 
existents. 
A la part inferior del parc, es substituirà el paviment existent per un paviment de sorra 
tipus Santa Coloma; s’instal·larà una caseta de fusta, un tobogan i una tauleta de jocs de 
sorra.  
També, s’equiparà la zona amb il·luminació i s’instal·laran tres fanals per poder fer us de 
l’espai a les tardes d’hivern.  
 

- Objectiu: Actualment, és un parc que té molt poc us degut a l’estat en el que es troba. 
L’objectiu és adequar i arranjar tots els desperfectes, incorporant nous elements de joc i 
substituint els paviments per tal de recuperar l’activitat d’aquest parc infantil. 
 

- Comentaris dels assistents:  
Es demana si es pot incloure un cartell on es prohibeixi l’accés a gossos. 
Es demana si es pot incloure un pas de vianants davant de l’accés al parc que servirà 
d’indicador pels conductors. 
Es suggereix fer una poda dels arbres perquè no sigui un obstacle per la il·luminació del 
parc. 
Es demana estudiar si és possible un segon accés per la part baixa de la plaça, construint 
unes escales de fusta. Es considera que seria més segur per als infants, ja que en aquest 
tram de carrer no hi passen cotxes. 
Es pregunta per la data d’execució de l’obra. Es  respon que s’estima cap a mitjans de 
Desembre. 
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+Projecte núm. 2 “Casal Pi de Can Borrull” 
- Pressupost aprovat: 40.000 € 
- Cost execució: -  € 
- Descripció: Aquest projecte consisteix en la demolició de l’edificació de l’actual Casal del 

Pi de Can Borrull, que actualment està en situació de ruïnes, per formar una nova 
edificació destinada a les entitats del barri de Can Borrull. Per finançar aquest projecte, 
juntament amb pressupost aprovat de 40.000 €, es comptarà amb els romanents del 
projecte d’urbanització del barri de Can Borrull. (Aquests diners surten de la bossa que 
s’havia generat estalviant anualment part dels diners de lliure disposició de Les Planes). 
Actualment, aquest projecte està en standby a expenses de confirmar de quin pressupost 
disposem i es pugui fer una reunió exclusiva amb veïns i Entitats de Can Borrull. 

 
- Objectiu: Formació d’una edificació destinada a les entitats del barri de Can Borrull.  
 
- Comentaris: s’informa de que hi ha una fuga d’aigua entre l’escomesa i la font d’aigua i 

s’ha hagut de tancar la clau de pas. Conseqüentment el casal tampoc disposa d’aigua. 
 
- Es sol·licita que els diners sobrants dels romanents de lliure disposició destinats a la 

urbanització de Can Borrull, es dediqui íntegrament en el projecte del Casal. 
 

 
+Projecte núm. 3 “Finalització Parc del Rabassalet” 

- Pressupost aprovat: 12.000 € 
- Cost execució:  16.719,56 € 
- Descripció: Explicació de la proposta inicial que tractava de la recuperació de l’aigua de la 

font, retirada dels dipòsits de fibrociment, reforç de les bigues que conformen la caseta de 
la font i l’enderroc del dipòsit soterrat. Després de la reunió amb l’associació de veïns de 
Can Cortes, es va proposar enderrocar la caseta ja que no té cap valor patrimonial. 
Paral·lelament, el Parc de Collserola també suggeria enderrocar la caseta, i després de 
trasllada’ls-hi la proposta de l’AVV de Can Cortes, preparen una nova proposta de l’àmbit 
d’acord als criteris establerts per la recuperació de les fonts de Collserola.   
La nova proposta inclou les següents actuacions: Enderroc i reblert del dipòsit; Nou mur 
de pedra del frontal de la part de caseta enderrocada; Arranjament de la mina actual; 
Obertura de paret i instal·lació de porta d’acer amb el nom gravat amb tall làser; Gestió de 
l’aigua de la font a l’exterior i formació d’una pica amb connexió fins al torrent. 
 

- Objectiu: recuperar la Font d’aigua del Rabassalet i adequar l’espai perquè quedi 
degudament integrat a l’entorn. 
 

- Comentaris: es comenta que existeix un col·lectiu de voluntaris del Parc de Collserola com 
a proposta per treballar conjuntament en el projecte. 
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+Projecte núm. 4 “Control de la colònia de gats” 
- Pressupost aprovat: 4.000 € 
- Cost execució: 4.000 € 
- Descripció: Aquest projecte consisteix en controlar les colònies de gats de Les Planes 

mitjançant esterilitzacions. A dia d’avui s’han fet 14 esterilitzacions, 10 femelles i 4 
mascles. 
 

- Objectiu: evitar la proliferació descontrolada de la colònia de gats. 
 

- Comentaris: es consulta perquè no es fa més difusió d’aquesta actuació. Resposta: 
L’Ajuntament te localitzades i censades les colònies de gats, que es va actualitzant amb 
els alimentadors/es. 

 
 
+Projecte núm. 5 “Mobiliari sala polivalent dels vestuaris de l’Espai Pere Grau” 

- Pressupost aprovat: 4.000 € 
- Cost execució: 2.957,81€ (miralls + equip àudio) 
- Descripció: Aquest projecte consisteix en equipar aquestes instal·lacions amb diferents 

elements: miralls per la sala polivalent, vestuaris i banys; un equip de so; material pels 
banys que inclou: dos canviadors de nadons, escombretes de vàter, porta rotllos de paper 
de vàter, eixuga-mans i penjadors un per vestuari i sala polivalent. A data d’avui s’han 
instal·lat els miralls i esta s’ha iniciat els tràmits per contractar la resta de material. 
 

- Objectiu: equipar aquestes instal·lacions per millorar–ne l’ús. 
 

- Comentaris: sense comentaris. 
 
 
Altres projectes: 
 
+Projecte “Finalització rehabilitació vestidors Espai Pere Grau” 

- Pressupost: 48.000 € 
- Cost execució:  
- Descripció: aquest projecte correspon a la segona fase de la rehabilitació de l’Espai Pere 

Grau que engloba diferents actuacions: 
1. Es farà una ampliació a la part posterior de l’edifici, formant un magatzem. 
2. A l’interior del bar es preveu la instal·lació d’una campana d’extracció de la cuina 

i, a l’exterior, incorporar llums per il·luminar la zona.  
3. Pintar les rampes que donen accés als diferents vestuaris, ja que van haver-hi 

reclamacions degut a que els usuaris ensopegaven.  
4. Control de la il·luminació de la pista. Amb l’objectiu que els usuaris puguin 

utilitzar la pista durant les hores fosques a l’hivern. S’instal·larà un polsador que 
encendrà els llums de la pista.  Aquesta il·luminació estarà regulada per un 
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temporitzador que encendrà els llums durant una determinada durada i dins 
d’una franja horària.  

5. També es farà la instal·lació d’un taulell informatiu perquè les entintats, 
associacions i veïns puguin posar informació de les seves activitats 

6. Solucionar la problemàtica de la separació que hi ha entre els parterres de la 
pista i la malla que fa de tancament, per evitar que caiguin pilotes. 
 

- Objectiu: millorar la qualitat de les instal·lacions de l’Espai Pere Grau.  
 

- Comentaris: sense comentaris. 
 
 
+Projecte “Skatepark de l’Espai Pere Grau” 

- Cost d’execució: 17.920,10 € 
- Descripció: Aquest projecte consisteix en formar una pista de patinatge (Skatepark) per 

practicar esports com l’skate, scooter, parkour o altres modalitats d’esports “extrems” o 
“de carrer”. Aquest projecte sorgeix per recuperar l’antiga pista que hi havia prèviament a  
la construcció de la coberta de la pista esportiva de l’Espai Pere Grau. S’incorporaran 
mòduls que permetin l’ús de diferents disciplines de “carrer” i de “rampa”, i així podran 
practicar tant patinadors principiants com experts. La configuració i mides dels mòduls 
serà d’acord a les dimensions de l’espai i es buscarà aprofitar la “onada-rampa” de 
formigó existent per fer-la servir com un mòdul més. 
 

- Objectiu: oferir un espai al barri on es pugui realitzar la pràctica d’aquest tipus d’esport. 
 

- Comentaris: sense comentaris. 
 

 
+Projecte “Parc de tirolines” 

- Pressupost: 80.000 € 
- Cost d’execució: 79.731,97 € 
- Descripció: Projecte d’adequació d’una parcel·la per destinar-la com a parc. S’instal·laran 

els següents elements: una tirolina, una taula de ping pong, un joc d’equilibri i un 
rocòdrom, amb la intenció que quedin degudament integrats a l’entorn. Actualment 
s’està tramitant l’expropiació de la parcel·la on s’executarà el projecte. 
 

- Objectiu: oferir un nou espai públic al barri de Les Planes.  
 

- Comentaris: es pregunta pel termini d’execució d’aquest projecte. No es pot concretar ja 
que aquest expedient es troba en fase d’expropiació.  
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Torn obert de preguntes: 
 

- Suggeriment de replantejar el calendari de les diferents reunions dels grups de treball que 
es fan amb l’Ajuntament. Proposta de posar els grups de treball entre mig de les reunions 
dels consell de barri. 

- Es reclama que s’instal·lin marquesines a les parades de bus de Les Planes. 
- Es demana a les entitats que proposin alguns noms per als càrrecs de sotspresident/a i 

secretari/a del Consell de Barri. 
- Es proposa que el càrrec de secretari es pugui fer de forma rotativa per no carregar de 

feina una sola persona. 
 

 
 
Sent les 20:05 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la reunió. 
 


