
Consell de Barri de Les Planes
25 d’Abril de 2013

Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la sessió anterior. (Acta)
2. Seguiment i control dels acords presos i/o dels temes o preguntes pendents.

(Text)
3. Informacions d'interès pel barri.
4. Grup de treball de mobilitat i seguretat. (Acta)
5. Grup de treball de territori. (Acta)
6. Evolució del Pla de Barris.
7. Reunió sobre el Projecte d’urbanització Can Borrull. (Acta)
8. Propostes a treballar cara al proper consell de barri. Precs i preguntes
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Informació sobre:

Escola Bressol de Les Planes

Transport Escolar curs 2013-14



Intervenció del Cap de la Policia Local sobre els robatoris silenciosos

Plaça Maria Antònia: qui t’ha vist i qui et veu!

L'alcaldessa agraeix la invitació dels veins



Col·laboracions BCN – StCugat centrades en Les Planes

1. Una mobilitat adequada per a Les Planes
* millori el servei
* sense duplicacions
* més eficient

2. carrer Belladona aconseguir millorar la prioritat del seu arranjament

Piscina d’estiu  pels veins de Les Planes

sol·licitud de piscina. Dificultat d’implementar una piscina

Alternativa:

Amb la idea de tenir una piscina disponible a Les Planes, es veu la possibilitat 
d’estudiar una combinació de bus + entrada a la piscina municipal.

Hem agafat els preus públic de la piscina municipal de La Floresta :
és la més econòmica
la més propera
ens hi porta la línia 3 (Carrer Margarit)

Si agafem el bus des de la Pl. Coll de la Creu d’en Blau en 10 minuts arribem al carrer Margarit
i de tornada a la Plaça Coll de la Creu d’e Blau hi estarem en 17 minuts aproximadament

La proposta és unificar la tarifa del bus amb l’entrada de la piscina de manera que generem
una targeta Bus-piscina, que el preu s’ajusta segons la necessitat i modalitat que triï l’usuari. 

Cal afegir a més, que la piscina de la Floresta ens ofereix moltes més possibilitats, 
horaris, activitats, serveis....

La targeta de bus integrada es podria emetre des del mateix ajuntament o la OAC



Defensa veïnal contra el foc al bosc

Els veins de Sol i Aire  expliquen 
les seves experiències
d’organització veïnal contra el foc
I en general d’auto-organització

Grup d’autoprotecció de Sol I Aire

Lloc: Casal de Les Planes
Dia  : 30 d’Abril
Hora : 20:00
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