
 

 

1 

 

 

CONSELL DE BARRI DE LES PLANESCONSELL DE BARRI DE LES PLANESCONSELL DE BARRI DE LES PLANESCONSELL DE BARRI DE LES PLANES    

Ordre del dia GT Seguretat Ordre del dia GT Seguretat Ordre del dia GT Seguretat Ordre del dia GT Seguretat     

28/01/202028/01/202028/01/202028/01/2020    

    

1. Calen 4 càmeres de seguretat ja que queden zones sense cobrir (AVV Can Cortés) 

2. Cartells dissuasoris de seguretat (AVV Can Cortés) 

3. Amb quina freqüència s'identifica a la gent de les cases okupades? (AVV Can Cortés) 

4. Informació exacta sobre la freqüència de les patrulles de policia al barri (AVV Can Cortés) 

5. Hi ha autocaravanes aparcades als carrers Molí y carrer Miralluny. Efecte crida i conviuen amb els 

ocupes del passatge Miralluny (Comissió festes) 

6. Cotxe abandonat al  carrer Doctor Modrego.  Té trencats els vidres i retrovisors (Comissió festes) 

7. Seguim amb els cotxes mal aparcats a Nostra senyora Estrada / Bar Miguel. Cal revisar senyals 

prohibició d’aparcar a Nostra señora d’estrada núm. 1 (Comissió festes) 

TEMES REBUTS FORA DE TERMINI 

1. Seguretat als carrers i control velocitat  (AVV Can Cortés) 

2. Més vigilància però part de la policia, mossos  (AVV Can Cortés) 

3. Número d’accidents registrats en el tram de l’arrabassada Just a l’entrada de Can Cortés - 

solucions - entrada i sortida de Can Cortés és un perill (AVV Can Cortés)  

4. Darrerament s’han okupat moltes cases al barri i unes pujades i baixades de tensió molt causals 

de desperfectes dels electrodomèstics nostres. Demanem control i aturada d’aquestes okupacions 

i controls del okupants i dels seus vehicles (AVV Can Cortés) 

5. Patrullatge policial el caps de setmana festius i vacacions la doncs es quan presentem mes 

robatoris  (AVV Can Cortés) 

6. 3 dies de novembre vàrem estar totes les famílies de Can Cortés sense connexió a Internet , sense 

telèfon - a conseqüència d’un individu q va fugir després d’estampar el seu cotxe en un poste 

telefònic -segons ens va dir la Guàrdia urbana davant de les trucades que fèiem els veïns, ens 

podríeu donar més dades? - 3 dies vàreu trigar en treure el vehicle – que potser era robat ? Volem 

informació dels fets. (AVV Can Cortés) 

 


