
 

 
GRUP DE TREBALL DE TERRITORI LES PLANES, 21 DE GENER DE 2016 

 
Assitents per part municipal:   
Sr. Francesc Serra. Sots Director de Disctrictes. 
Sr. Víctor Martínez, Director de l’Àmbit de Qualitat Urbana. 
 
Assistents:  
Sra. Emilia Cruz 
Sra. Carmen Castejón 
Sr. Sergi Torres 
Sra. Ramona Garcia 
Sra. Begoña Paradeda 
Sra. Patricia Chaves 
Sra. Laura Rayuela 
Sra. Mercedes González 
Sra. Mireia Ingla 
Sra. Assun Reyes 
Sr. Roberto Torrecilla 
 
 
Hora: 19 hores 
Lloc: Centre Cívic. 
 
ACTA DE TEMES TRACTATS I ACORDS 
 
- diversos veïns comenten la problemàtica del cablejat de telefònica als carrers Dr. 
Modrego,  Miralluny, Calvari i Pi. S’acorda que en Francesc Serra recuperarà els 
projectes de soterrament existents i informarà als veïns sobre els treballs a fer a 
nivell particular així com una orientació del cost. Paral.lelament es mirarà si el 
cablejat del carrer Dr. Modrego 27 es pot assegurar d’alguna manera a la façana. 
- es comenta el problema dels residus dipositats fora dels contenidors al carrer del 
Pi, s’informa que contra els actes d’incivisme no es pot fer gaire cosa, però que ara 
amb el nou sistema de recollida de voluminosos que s’acaba de licitar, es farà una 
campanya de conscienciació per tal d’evitar aquests problemes, que no només es 
donen a les Planes sinó a la resta del municipi també. 
- hi ha una queixa sobre el mal estat dels carrers Abat Odo i Abat Teodor, es farà 
una inspecció i es proposarà una actuació de millora. 
- es demana la possibilitat de col.locar panot a la vorera del carrer Sant Ignasi de 
Loiola, té l’encintat però manca el panot. 
- sobre un terreny brut al carrer Calvari amb passatge del Pi es demana l’estat de 
l’expedient de disciplina urbanística per tal de netejar-lo. 
- al carrer Sanatori es demana un nou punt de llum, es farà una inspecció i si és 
necessari es col.locarà. 
- es demana informació sobre els punts d’aportació de  les diferents fraccions de 
residus, s’informa que els contenidors es van col.locar de manera consensuada amb 
els veïns, però que ara potser i després de 5 anys caldria fer una altre revisió 
conjunta. S’acorda que es farà arribar un plànol amb la ubicació detallada dels 
contenidors i els veïns faran propostes de millorar o ampliació per poder ser 
estudiada i avaluada pels serveis tècnics. 



 

- s’informa que hi ha un problema en general de discontinuïtat amb la numeració 
de les finques, es demanar fer arribar la queixa al departament corresponent per 
mirar de solucionar-ho. 
- al carrer Calvari hi ha arrossegaments provinents de les pluges, cal retirar-los. 
- es demana una desbrossada dels vials. 
- es fa una petició per part d’analitzar l’estat dels jocs de la plaça de la Creu d’en 
Blau, s’informa que no són gaire antics però que els serveis tècnics de parcs i jardin 
els revisaran. 
- es demana anul.lar una porta exterior que dona accés als baixos i que no es fa 
servir. 
 
 
 
Sent les 19:45 i sense cap altre punt a tractar es dona per finalitzada la 
reunió. 
 
 
Víctor Martínez del Rey 
 
Director de l`Àmbit de Qualitat Urbana 
 
 


