Consell de Barri de Les Planes
24 d’Octubre 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.
3. Informacions d'interès pel barri.
4. Actuacions del Pla de Barris
5. Relació de punts tractats a la reunió amb veins de Can Borrull (26.09.2013)
6. Previsió de properes reunions dels grups de treball
7. Propostes a treballar cara al proper Consell de Barri. Precs i preguntes.
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Males notícies per a la palmera de la Plaça
S’ha vist afectada per l'
escarabat morrut
Tot i que s’ha fet un tractament per Parcs i Jardins no serà possible salvar-la
Caldrà pensar com restituïm una icona pel barri, potser no una palmera i
potser no en el mateix lloc, però és bo no perdre aquesta icona

Carrer Calvari:
Es va fer el concurs per a la licitació de les obres
Tenim ja l’empresa guanyadora del concurs
Les obres començaran el mes de Novembre.
Quan acabin ho celebrarem

Escola Bressol El Molí:
S’ha resolt el Concurs per a la gestió de l’Escola Bressol
L’ha guanyat l’actual cooperativa Doble Via
Durada 2+2 anys
Queda garantit el servei amb una alta ocupació

PLANS D’OCUPACIÓ: NETEGEM ELS BOSCOS DE LES PLANES

RUNA

REBUIG

PLÀSTIC

LLAUNES I
METALL

VIDRE

9.934 kg

3.808 kg

66 kg

1.493 kg

2.538 kg

Us convocarem a una reunió
informativa de l’execució d’aquests
Plans d’Ocupació

•

Espai Esportiu Multifucional per joves

Jornada de voluntariat amb HP

11 d’octubre 2013
14 voluntaris
25 arbres, dels que vàrem plantar
només en vàrem alguns.

PROGRAMES DE FORMACIÓ

Curs de pintura de paret
d’interior i exterior
Setembre-octubre
8 participants
A les pràctiques hem pintat:
- mur i portes de les pistes
- Barana del carrer Major de
Rectoret
- Casal Infantil

PROGRAMES DE FORMACIÓ

Curs Formació ocupacional per dones:
BLOC 4 : Com crear un NEGOCI PROPI
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Lliure disposició del Barri

2013

2014

Les Planes

- €

56.000 €

70%

Can Borrull

350.000 €

24.000 €

30%

TOTAL

350.000 €

80.000 €

Pla de Barris: estat comptable

El pressupost global del Pla de Barris és de

4.037.300 €,
dels quals es porten justificats a 31/12/2012
3.298.437,74 €

ACCIONS PLA DE BARRIS 2013-2014

Inversió

Despesa

Pressupost 2013

Pressupost 2014

Urbanització del carrer Calvari. Pavimen pista Parkour

x

245.000

Eliminació del fibrociment

x

60.000

Rehabiliatció de magatzem per Biomasa

x

10.000

5.000

Vehicular accions sorgides del projecte de Treball de Barris

x

5.000

5.000

Donar suport en el disseny i execució de accions de promoció i
fidelització de clients

x

3.000

3.000

Treballar en crear l'associació mediambiental; suport en el disseny
i elaboració d'activitats al medi natural de Les Planes.

x

5.000

7.000

Formació tècnic esportiu parkour

x

5.000

Vehicular les accions sorgides pels veïns del barri. Impulsar el
projecte de pobresa energètica

x

10.000

6.000

Impulsar el projecte de pobresa energètica

x

3.000

2.000

Elaboració de documental de Les Planes. Material per els Plans
d'Ocupació

x

25.000

1.500

Estudi per a la millora del transport

x

18.000

10.000

412.000

39.500

Construcció del Parkour

23.000

x

Les Planes (PERI)

El Pla de Barris de Les Planes i d’altres projectes

•

Projectes d’obra previstos:
– Urbanitzar el tram final del Carrer
Calvari
– Recollida de Fibrociment

•

Altres projectes
– Arranjar el c. Sanatori:
– Arranjar Sant Francesc d’Assís
– Arranjar el c. La Llum

Punts incompatibles pel pas del BUS nou
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El proppassat dia 26 de Setembre a l’Edifici de l'
Elèctric hi va haver
una reunió entre responsables de Regidoria Urbanisme – Serveis Urbans
amb el veïnat de Can Borrull. Hi van assistir veins de Les Planes

Arribant als següents acords:

Incloure en el pressupost 2014, els 350.000 € del lliure disposició acumulats més
els corresponents del lliure disposició del 2014 (30% de 80.000= 24.000 €).
Això fa un total de 374.000 €.

Enviar a tots els veïns el càlcul aproximat del cost individual de la contribució
per obres d’urbanització, utilitzant com a base de càlcul els m2
de parcel·la i els ml de façana.

Estudiar un finançament superior als 5 anys (estàndard en d’altres
obres d’urbanització). Podria ser 8 – 10 anys

Estudiar una proposta veïnal, per abaratir l’obra, si l’executéssim amb
la brigada municipal d’obres, al igual que s’ha fet en d’altres obres més
complexes com la Plaça BCN o Rambla Ribatallada.
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Grup de treball de mobilitat i seguretat
Grup de treball de territori
Reunió AMPA –Ajuntament
(Transport escolar)

5 de Novembre
Novembre-Desembre

Mitjans de Novembre
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Gràcies a tots

Proper Consell de Barri: 30 de Gener
Participeu als Grups de Treball

Visca Les Planes!

