Consell de Barri de Les Planes
23 de Gener de 2013

Ordre del dia
0. Benvinguda per part del Regidor de Sarrià-Sant Gervasi
1. Aprovació, si s’escau, de l’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. Activitats culturals del primer semestre
6. Activitats socio-laborals programades
7. Informació del Pla de Barris
8. Propostes a treballar cara al proper consell de barri. Precs i Preguntes

Conesa i Trias acorden estudiar la viabilitat de mancomunar serveis al
Barri de les Planes
Durant la trobada, han acordat crear una comissió mixta de treball entre els dos
municipis per estudiar la viabilitat de mancomunar serveis al barri de les Planes, un
barri compartit entre les dues ciutats. La voluntat dels alcaldes és de compartir
serveis com el transport públic, seguretat ciutadana o fer ús compartit d’equipaments
com la nova escola bressol El Molí, el Centre Cívic i d’altres serveis per estalviar
recursos i ser més eficients.

Ànims Mossèn Pere
Us volem veure aviat altre cop amb nosaltres !
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2.2.- Beques transport
S’ha demanat al Servei d’Educació un pla de beques. Tot i que hi ha punts encara en mans de
Serveis Socials s’ha establert el procediment per demanar aquestes beques:
- és una ajuda pels centres que tenen transport escolar.
- S’exigirà el pagament d’una quota i la beca cobrirà màxim dues
- es convocaran al gener

mitjançant la col·laboració dels centres educatius afectats, es va fer arribar a tots els usuaris l’imprès de
sol·licitud d’ajut del transport així com la informació referent als requisits necessaris
S’han rebut un total de 35 sol·licituds:
ajustades a requisits
28
amb ingressos superiors 7

5 famílies i 8 fills de Les Planes

2.6 .- Inscripció de les finques públiques i la seva cessió al Consorci del Parc
S’ha iniciat l’expedient. Serveis jurídics estudia si tramitar-ho com a decret o per a aprovació de
La Junta de Govern Local

2.9.- Estat de Carrer Belladona
S’ha contactat amb la regidoria de Sarrià i els serveis tècnics estan treballant per arreglar el “morro”
que sobresurt al final del carrer i que dificulta enormement el trànsit. De moment no s’arreglarà l’asfalt
de tot el carrer, tot i que un principi d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona per arreglar aquest carrer
ja és important

Carrer de la Belladona: rampa escapçada i barana de protecció
(direcció Estació FGC Les Planes)

Carrer de la Belladona: rampa escapçada i barana de protecció
(direcció Plaça de La Mata)

- Temes del Grup de Mobilitat
Nostra Sra. De l’Estrada, encara està pendent d’endreçar (falta senyalització)
Està pendent de decidir què fem en aquest carrer. Si decidim fer direcció única (entre
Carena i M. Antònia) caldria tenir un gran consens del barri. Hi ha un tram que es podria
fer sentit únic i l’altra si que s’hauria de combinar la doble direcció i l’aparcament.
Problemes puntuals amb el marcatge de les targetes de transport públic
Pel que fa a les maquines validadores integrades, es va detectar un problema de
codificació de canvi de zona en la maquina del bus de reserva. Aquesta maquina ja va
estar canviada per una altre quedant el problema resolt.
Possibilitat de posar una parada intermitja al c/ Modrego com demanen els veïns
Esta previst que la nova parada de Doctor Modrego entri en funcionament a final d’aquest
mes de gener.
Recorregut del bus escolar, que per mantenir la parada dels berenadors va i torna fins a la
rotonda de davant de l’escola i fa que els nens i nenes hagin d’estar més de 40 minuts per fer un
recorregut de 4 km
És un tema que estem tractant amb Educació (de l’Ajuntament)

-Possibilitat d’un Concurs d’idees per possibles usos de la caseta que queda lliure pel soterrament
de les línies de mitja i alta tensió
No s’ha convocat
La propietat ha decidit donar-li un destí propi

- S’informa sobre la prova que van fer els veïns i veïnes de Can Cortés amb les mànegues dels bombers
Es parla de recuperar els grups de vigilància
Es proposa convidar el grup d’auto-protecció de Sol-i-Aire a donar una xerrada sobre com
s’organitzen i exemples d’intervenció
A continuació si es creu convenient i hi ha gent disposada podríem organitzar-nos també a Les Planes

- Intervencions: Tornar a estudiar la possibilitat d’habilitar una dotació temporal lligada a manteniment i plans
d’ocupació, per exemple per netejar els boscos
Punt 6 de l’ordre del dia

camí perillós entre Can Borrull i l’estació. Es va dir que s’arreglaria
Punt 7 de l’ordre del dia

El representant del PSC presenta dues propostes escrites
1.- Sobre la territorialització dels pressupostos
2.- sobre la proposta de fer un Pla de les fonts de Les Planes
De 1. Cal que es presenti al Ple Municipal
De 2. És una bona proposta que encara hem de encetar

- S’allargarà la barana a l’exterior del parc infantil a la Plaça de Creu d’en Blau
S’ha estudiat la possibilitat, però no es veu factible

- Es demana que s’arregli tot el carrer Belladona, no només el “morro”
Hem encetat la col·laboració entre els dos municipis i tècnics a banda i banda.
L’obra feta no estava contemplada en pressupost 2012 i s’ha fet. Trobarem la manera
d'atacar la resta del carrer

- Es demana més puntualitat i coordinació amb el tren en els horaris del Bus de Barri
S’ha fet la reclamació per coordinar els horaris del BUS L5 amb FGC Les Planes, sobre tot en les hores vall.
La mateixa problemàtica, també la esta tractant l’Ajuntament de Barcelona, amb la seva línia L128.

- El davant dels contenidors a la carretera de Vallvidrera està brut
S’ha procedit a fer la neteja pertinent
- Els contenidors del c/ Moli es van canviar de lloc i ara estan al mig del carrer i dificulten
el pas simultani de dos vehicles
Es proposa fer el canvi:

- Els contenidors que hi ha ala plaça Creu d’en Blau estan ocupant places d’aparcament que també són
necessàries
La nova bateria de 5 contenidors, i també el de roba, es troben en un lloc tècnicament bo, molt difícil de
millorar en un altre indret
- Es comenta la posició dels contenidors a la carretera de Vallvidrera, al costat de la font, que dificulten
que l’autobús vegi si hi ha gent al parada.
S’han desplaçat una mica per donar mes visibilitat a la parada de BUS
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L’Ajuntament, en coordinació amb el Consorci del Parc de Collserola i el Departament
de Medi Natural, ha habilitat fins el 28 de febrer 15 punts d’aguait i captura

Ens presentarem a un projecte europeu sobre temes de transport
Objectiu de barri:
- les dues Les Planes harmonitzar el tema de transport públic. Termini de tramitació: finals de Febrer 2013

tenim l’encàrrec del departament de Territori de la Generalitat per liderar el grup de treball de Mobilitat als plans
de Barri

Voteu a

http://www.santcugat.cat/premis
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PROGRAMES PER AL FOMENT DE LA IGUALTAT HOME/DONA EN
EL MERCAT DE TREBALL
DISPOSITIU D’INSERCIÓ LABORAL
Tallers i xerrades per a les dones de Les Planes en edat laboral.
Bloc: 1 Treball personal
Bloc 2: Millora economia domèstica
Bloc 3: Recursos per entrar en el mercat de treball
Bloc 4; Preparar-se per crear un negoci propi.

Inici: març 2013
Caldrà inscripció
Enviarem publicitat a les cases

PROGRAMES DE FORMACIÓ

Curs de pintura de paret d’interior i exterior
Inici: Abril/maig 2013
Places: 10
Destinataris: Persones de les Planes, preferentment a l’atur
80 hores de curs

PROGRAMES D’EXPERIENCIACIÓ

PROJECTE: NETEGEM ELS BOSCOS
Contractació de 4 persones (3 peons i 1 cap de colla) de Les Planes per netejar els
boscos durant 6 mesos.
Inici: Marc/ abril 2013
Horari: Matins
Destinataris: Homes i dones de les Planes que estiguin a l’atur
Cal APUNTAR-SE AL SOC I DIR QUE
S’ESTÀ INTERESSAT EN LA NETEJA
DE BOSCOS
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El Pla de Barris de Les Planes,
ja te aprovada la prorroga de 2 anys mes
(2013-2014)
•

Projectes finalitzats:
– Urbanització del Carrer Font i Plaça Maria Antònia
– Retirada de la Línia elèctrica aèria de mitja tensió al Camí de Can Flo

Carrer Font, abans i ara...

Carrer Font, abans i ara...

Plaça Maria Antònia, abans i ara...

Camí de Can Flo, sense la línia elèctrica de mitja tensió

Bionda de protecció a Sant Ignasi de Loiola

El Pla de Barris de Les Planes: projectes previstos:

•

Projectes d’obra previstos:
– Urbanització del Carrer Calvari
– Arranjament del Carrer Llum

•

Altres projectes:
– Mancomunar serveis amb l’Ajuntament de Barcelona
– Mobilitat a Les Planes
– Plans d’ocupació a Les Planes

Escales de Tres Torres: nova connexió cap a Barcelona

Ordre del dia
0. Benvinguda per part del Regidor de Sarrià-Sant Gervasi
1. Aprovació, si s’escau, de l’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. Activitats culturals del primer semestre
6. Activitats socio-laborals programades
7. Informació del Pla de Barris
8. Propostes a treballar cara al proper consell de barri. Precs i Preguntes

Gràcies a tots

Proper Consell de Barri: 24 d’Abril
Participeu als Grups de Treball

Visca Les Planes!

