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Consell de Barri de Les Planes
24 d’Octubre de 2012

Ordre del dia

1. Acta de la sessió anterior
2. Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes o preguntes pendents
3. Informacions d'interès per al barri
4. Evolució del projecte d’urbanització de Can Borrull
5. Informació del grup de treball de mobilitat i seguretat
6. Informació del Pla de Barris
7. Propostes a treballar cara al proper consell de barri
8. Precs i preguntes
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Ordre del dia

1. Acta de la sessió anterior
2. Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes o 
preguntes pendents
3. Informacions d'interès per al barri
4. Evolució del projecte d’urbanització de Can Borrull
5. Informació del grup de treball de mobilitat i seguretat
6. Informació del Pla de Barris
7. Propostes a treballar cara al proper consell de barri
8. Precs i preguntes

Quan es va decidir que el C/ Font s’arrengaria amb 
El fons de lliure disposició

El tema del transport escolar

La representació de l’AMPA

Neteja del bosc zona Can Cortés

Marquesines parada del bus (C. Mobilitat)

Parquing a l’estació

Seguretat a l’estacio (c. Mobilitat i seguretat

Repreentats dels grups politics als grups de treball

Inscripcio de finques

Carer Belladona

Informacio sobre Llei de barris de la Gen

Can Borrull demana reunió amb els tecnics per a aprofundir el Pla d’ordenació

Penjar actes
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T’escric com a President del Consell de Barri de Les Planes (Sant Cugat del Vallès). Tu i jo compartim 
el barri de Les Planes i a vegades hi han alguns punts d’un dels Municipis que causen prejudicis a l’altre
i caldria que col·laboréssim.

Avui voldria centrar-me en un d’aquests punts que cauen dintre del municipi de  Barcelona. Es tracta del 
carrer Belladona que en un dels revolts existeix un morro que aprima la calçada per on hi passen vehicles
en doble sentit. L’amplada així aprimada no arriba a 4 m i a l’altra banda hi ha un estimbat que cau sobre
la via del tren.

Aquest és un carrer transitat de doble sentit per on, per exemple, hi circula un autobús regular. Me’n faig
creus del que ens hauríem de sentir dir si alguna vegada se’ns estimbés algun vehicle.

Bon dia Joan, t’explico com aniran les ajudes de transport escolar, tot i que encara hi ha coses que
els estem acabant de parlar amb Serveis Socials.

És una ajuda que s’adreça als centres públics que tenen transport escolar, Ferran i Clua, Leonardo da Vinci,
La Floresta i Catalunya.

El pagament s’ha de fer en tres terminis (Preu total 270, en tres terminis de 90) i nosaltres exigirem que com 
a mínim s’hagi fet el primer i es subvencionarà com a màxim els dos darrers pagaments.
Aquest mes d’octubre informarem a les escoles perquè avisin als usuaris i el mes de gener farem
la convocatòria perquè es sol·licitin els ajuts.
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Ordre del dia

1. Acta de la sessió anterior
2. Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes o preguntes pendents
3. Informacions d'interès per al barri
4. Evolució del projecte d’urbanització de Can Borrull
5. Informació del grup de treball de mobilitat i seguretat
6. Informació del Pla de Barris
7. Propostes a treballar cara al proper consell de barri
8. Precs i preguntes

Can Cortés

Activitats passadas i futures

Concurs d’idees
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Veins de Can Cortés provant com fer servir mànegues i hidrants si alguna
vegada els arribés el foc
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El soterrament de la línia de MT del Camí de Can Flo: 
allibera la caseta ET

Ordre del dia

1. Acta de la sessió anterior
2. Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes o preguntes pendents
3. Informacions d'interès per al barri
4. Evolució del projecte d’urbanització de Can Borrull
5. Informació del grup de treball de mobilitat i seguretat
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7. Propostes a treballar cara al proper consell de barri
8. Precs i preguntes
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CAN BORRULL  (CALENDARI APROXIMAT)

La setmana passada va acabar la informació pública de l'endegament de la riera.
Aquesta setmana prepararem l'expedient per remetre'l a MA.
MA ha de resoldre i publicar la declaració de l'impacte ambiental. 
(3 MESOS ??)
Una vegada publicada la DIA procedirem a aprovar el text refós del PMU de Can Borrull, que incorporarà
els ajustos i/o modificacions del PU, el Sanejament, i el propi mur d'endegament. Desprès enviarem l'expedient 
a la DGU per a l'aprovació definitiva.
(1 MES)
Aprovació definitiva i publicació PMU.
(3 mesos)
Ens en aniríem aproximadament al maig/juny de 2013, sempre en funció de la DIA i l'Aprovació Definitiva,
que depen d'altres administracions.

He vist que a l ordre del dia heu posat un punt relatiu a Can Borrull 
fer te saber que al seu dia els hi vaig dir als veins dir que quan sabes
quelcom en concret m adrecaria a ells individualment. 

A dia d avui encara esta verd tot plegat, per tant sigues molt prudent
amb el tema i reitera ls el que els vaig dir , per si algu no ho sap que 

tb podria ser

Gracies 
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Inauguració de Nostra Senyora de L’Estrada

Inauguració del carrer Tres Torres
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Escales de Tres Torres: nova connexió cap a Barcelona

Obres d’urbanització al carrer Font
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Projecte de soterrament de la línia de MT del Camí de Can Flo

Les Planes (PERI)
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Projectes Pla de Barris
1 Obres d’urbanització Dr. Modrego i Ptge. Pi + BUS

2 Obres d’urbanització Camí de Can Flo + Pça. Creu d’en Blau + Ermita

3 Obres arranjament Pista esportiva

4 Obres d’arranjament forestal davant de la Pista esportiva

5 Obres d’arranjament del “Corner”

6 Obres d’urbanització Passatge Verónica

7 Obres d’ampliació del Centre Cívic Creu d’en Blau. Instal·lació d’A.C.

8 Obres d’urbanització Passatge Delícies – Miralluny (Dipósit)

9 Obres d’arranjament accesos a l’Ermita del C/ Dr. Modrego

10 Obres de rehabilitació del Centre Cívic Molí – Escola Bressol

Projectes Pla de Barris

11 Obres d’urbanització c. Miralluny (Camí Nord), c. Molí de Les Planes  (Fumet) i c. Carena

12 Obres d’urbanització c. Calvari (superior)

13 Obres d’urbanització c. Nostra Senyora de l’Estrada

14 Obres d’urbanització c. Font i plaça MªAntonia

15 Obres d’urbanització c. Calvari (mig i inferior)

16 Obres d’urbanització c. Llum – escales Sant Francesc d’Asis
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Gràcies a tots

Proper Consell de Barri: 23 de Gener

Participeu als Grups de Treball

Visca Les Planes!


