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Consell de Barri de Les Planes
14 de Maig de 2014

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. Presentació del Policia de Barri
5. Transport escolar
6. Proposta d’aprovació de les inversions amb càrrec al fons de lliure disposició del barri
7. Actuacions  del Pla de Barris
8. Propostes a treballar cara al proper Consell de Barri. 
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Reunió al Dep. De Benestar i família  13.05.2014                                                             1/2
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Tema :

Seguretat  a la Plaça de l’estació de Les Planes

Centre d’educació de menors  Maspins

Visita al Centre

Document  de mesures d’acompanyament dels menors

Oberts a ampliar mesures d’acompanyament

2/2

Accions de seguretat

Increment de la vigilància                                                                       1/ 2

Sant cugat del Vallès
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Barcelona                                                                                                        2/2

Línia MAT per Collserola

Moció al Ple de Sant Cugat del Vallès del mes de Juny
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Conveni entre BCN i STCugat  pel que fa a Les Planes :

Temes:

Mobilitat unificada i sostenible
Atenció primària única (infermeria)
Policies locals integrades + Mossos + servei vigilància FGC
Escoles Bressols + Ceips integrats en una sola zona
Centres cívics integrats
Instal·lacions esportives integrades (futbol, nou skate, bàsquet, piscina La Floresta)
Ajustar la frontera de Planejament urbà pensant en els veïns
Agents socials integrades
OAC integrades
Aparcament privatiu a estació integrat
Programes de formació i tallers conjunts.
Manteniment urbà compartit o compensat.
Neteja de boscos compartida

Pista de skate

Estarà  llesta a finals de Maig
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Lliure disposició del Barri

2013 2014 TOTAL

Les Planes de dalt - €
56.000 € 56.000 €

Can Borrull 350.000 € 24.000 €
374.000 €

TOTAL 350.000 € 80.000 €

Propostes Lliure disposició del Barri
Les Planes de dalt

Arranjament del darrer tram del c. Llum: 40.000 €
Carrer de de forta pendent que comunica Sant Francesc d’Assís 
amb el c. De la Verònica.

Fons de recolzament al bus escolar: 10.000 €
Subvenció segons renda, al estil beques menjador

Altres: 6.000 €
Escales c. Font – c. Vial
Escales Sant Francesc d’Assís-c.Font
Petit pk. privatiu a l’estació,...
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Proposta d’acord Can Borrull

"Atenent a l'oportunitat i a la importància del procés d'urbanització de Can Borrull, 
els veïns de la barriada mostren la seva disposició a afegir la part de Can Borrull de 
fons de lliure disposició dels quatre anys a venir, comptant de 2015 en endavant, 
al procés de reparcel·lació

Els veïns de Can Borrull demanen que els serveis tècnics de l'Ajuntament
estudiïn aquesta possibilitat i facin les gestions oportunes per a fer possible
aquest acord, sol·licitant l'aprovació del Ple Municipal si així es creu convenient"

Ordre del dia
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8. Propostes a treballar cara al proper Consell de Barri. 
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Les Planes (PERI)

• Espai Esportiu Multifucional per joves



07/01/2015

10

Pista skate abans de posar-hi el formigó

Barana del Passatge Delícies
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Urbanització del carrer Calvari

Urbanització del carrer Calvari (detall de barana)



07/01/2015

12

Urbanització del carrer Calvari

Nostra Senyora de L’Estrada: senyalització
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Les Planes (PERI)

Pla de Barri de Les Planes 2015-2016

En el proper Consell de Barri esperem poder presentar la confirmació escrita de 
l’oficina del pla de barris de la Generalitat, que ja tenim verbalment:

Aprovació de la 2a Prorroga Pla de Barri de Les Planes 2015-2016,
per als programes socials, culturals, esportius i juvenils.
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Gràcies a tots

Proper Consell de Barri: 25 de Setembre de 2014

Participeu als Grups de Treball

Visca Les Planes!


