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Consell de Barri Extraordinari de Les Planes
24 de Juliol de 2014

1. Finançament de les obres a dur a terme al carrer de La Llum
2. Fons de lliure disposició 2014
3. Programa d'arranjament d'habitatges a Les Planes
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• Compromís de la regidoria d’Urbanisme de fer l’arranjament del carrer de la Llum
a càrrec dels fons propis

• Reserva de 40000 euros del fons de lliure disposició aprovada pel Consell de barri

• Confirmació de l’esmentat compromís

• Alliberament de la reserva i retorn a la disponibilitat inicial del fons de lliure
disposició

1. Finançament de les obres a dur a terme al carrer de La Llum
2. Fons de lliure disposició 2014
3. Programa d'arranjament d'habitatges a Les Planes
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Proposta:

-Disposar dels 56000 euros de lliure disposició

-Reunió d’entitats de Les Planes amb propostes a la primera quinzena 
de Setembre

- Aprofitar la proposta que ve a continuació
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Implantació
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La Junta de Govern Local del dia 1 de Juliol va aprovar

LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA D’ARRANJAMENT 
D’HABITATGES PER MILLORAR LA SEVA EFICIENCIA ENERGETICA I PROMOCIONAR L’AUTONOMIA 
PERSONAL AL BARRI DE LES PLANES DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Es destina els ingressos produïts per plaques fotovoltaiques a petits arranjaments
per a un millor funcionament energètic d’habitatges del barri de Les Planes

Presentació de sol·licituds: fins a 30 d’Agost

Oportunitat: 
• 3 plans de Treball als Barris ( 3 paletes), finançats pel SOG (Generalitat), 
• 1 pla d'ocupació (1 arquitecte) finançat per AMB.

Les famílies que es presenten a l’Arranjament d’habitatges amb precarietat energètica,
han de complir alguns dels requisits, que es puntuaran segons unes taules, incloses 
en les bases aprovades i penjades a la web.

1. Han de ser usuaris registrats a serveis socials.

2. S’ha de tenir alguna resolució de dependència.

3. S’ha de tenir algun certificat de discapacitat. 

Amb tot això, es realitzarà un informe tècnic justificant la conveniència de 
l’arranjament.
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Que tinguem un bon estiu


