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GRUP DE TREBALL QUALITAT URBANA I MOBILITAT      CONSELL BARRI LES PLANES  

Data: 14/01/2020 

QUALITAT URBANA 

1. Quina solució s’ha previst pels punts negres on falta llum i quan es faria (Grup Dones Creu d’en 

Blau)  

2. Arranjament del clavegueram reventat del vial a nivell del semàfor.(Grup Dones Creu d’en Blau)  

3. Recollida d’aigües pluvials procedent de les vies del tren just en el túnel d’accés al càrrec Font de la 

Mata. (Grup Dones Creu d’en Blau)   

4.  Els pivots de la zona d’aparcament del carrer Can Flo estan arrencats (Grup Dones Creu d’en Blau)  

5. Neteja de la zona de contenidors de residus de la plaça de la Creu d’en Blau (Grup Dones Creu d’en 

Blau)  

6. Pròxims projectes previstos per Can Cortés a curt i mitjà termini (AVV Can Cortés)   

7.  Voreres aixecades? Pla d’actuació per les reparacions i construcció de noves voreres inexistents. 

(AVV Can Cortés) 

8.  Dates d’actuació per la millora de l’enllumenat. Hi ha un fanal caigut al costat del club amb perill pels 

veïns que passegen per la zona. (AVV Can Cortés) 

9. En el darrer grup de Treball vam demanar que ens enviessin les actuacions de neteja de forma 

periòdica y després de reclamar vàries vegades únicament ens han enviat el del mes de novembre. Si 

us plau, podeu enviar-nos les dates en las que passa o ha passat la brigada de neteja?  (AVV Can 

Cortés) 

10. Poda. Es va sol·licitar que es podessin els arbres i no sabem res de l’actuació realitzada.  Es va 

demanar en concret que es tallés l’arbre situat a l’Av. Can Cortés, entre 74 i 76. (hi ha una falsa acàcia 

que està envaint el terreny del veïns. Necessitem data d’actuació (AVV Can Cortés) 

11. Camí de Can Casas a Can Cortés es molt perillós pels veïns i necessitem que es plantegin 

solucions al respecte, ja que en no existir voreres ni camí adequat per als vianants, realment dificulta la 

connexió entre les Planes i Can Cortés.(AVV Can Cortés) 

12. Llums de Nadal. Per què a Can Cortés no es posen llums de Nadal i en canvi a Can Borrulli Les 

Planes sí que n’hi ha? (AVV Can Cortés) 

13.  A Can Cortés no disposem de pipi-can i aquest és totalment necessari, ja que la normativa no 

permet que els gossos vagin solts. (ja hi ha hagut algun ensurt) Si us plau, necessitem data del projecte 

per cobrir aquesta necessitat. (AVV Can Cortés) 

14. Cobertura Mobil. Data prevista per cobrir la necessitat demanada a cada reunió des de fa més de 3 

anys. (AVV Can Cortés) 

15. Canonades aigua. Aquest any hem sofert a l’Av. de Can Cortés, tres ruptures de canonades, que 

durant dies han perdut aigua, patint els veïns els efectes d’ aquest trencament. Sol·licitem que es 

realitzi la substitució dels trams que estan en mal estat.. (AVV Can Cortés) 
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16. Sol·licitem que es posin containers al costat del restaurant Can Casas, ja que el més proper (on van 

a tirar les escombraries) sempre queda desbordat i els porcs senglars l’escampen i tomben els 

contenidors.  (AVV Can Cortés) 

17. Papereres. El barri està molt brut, la gent quan passeja deixa les escombraries pel carrer, ja que no 

hi ha papereres, ni tan sols al carrer principal. (AVV Can Cortés) 

18. Situació de les noves marquesines per les noves parades del bus. Necessitaríem saber la data 

d’implantació, així com el número de marquesines i localització prevista. (AVV Can Cortés) 

19. Contenidors de reciclatge. A molts veïns de Can Cortés, ens és impossible reciclar donat que hi ha 

molts pocs contenidors de vidre, paper, envasos. Hi ha molta distància entre els contenidors de 

reciclatge. (AVV Can Cortés) 

20. Ja que l’última fase de Sant Francesc d’Assís va ser bastant deficient (llambordes  trencades i 

soltes, embassaments d’ aigües etc). Algú farà un seguiment en la pròxima? I arreglaran el que es va 

fer malament? (AVV Can Cortés) 

21. A la parada de bus de la plaça de la Creu D'en Blau hi ha una pantalla que no funciona.               S’ 

arreglarà? (AVV Can Cortés) 

 22. Depuradora amb males olors i amb manteniment incorrecte o deficitari. Necessitem informació 

sobre el manteniment i accions realitzades per eliminar males olors i el fang que deixa anar. (AVV Can 

Cortés) 

MOBILITAT 

23. Unió entre els carrers Av  Can Cortés, amb Antoni Griera hi ha un passatge a l’alçada del número 

54 y es podrien fer unes escales per unir els dos carrers. (Espai Familiar) 

24. Parc Creu d’en Blau. No hi ha llum en la part de dins dels jocs infantils. Poca visibilitat. (Espai 

Familiar) 

25. Informació del Pla d’acció als carrers tallats . Sant Francesc d’Assís, Verònica y C. La Llum 

(Comissió Festes) 

26. Sant Francesc d’ Assís amb C.la Llum està previst adaptar el carrer perquè pugui  passar el bus de 

barri y donar més servei als usuaris. (Comissió Festes) 

27. Carrer Nostra senyora Estrada amb C. Maria Antonia, es gira completament envaïnt la calçada 

completament i sense visibilitat. Han fet algun estudi per evitar aquesta maniobra. (Comissió Festes) 

28. Estan fent algun estudi de carrers en una sola direcció? (Comissió Festes) 

29l. Quan estarà solucionant el desperfecte de les últimes pluges a la carretera Vallvidrera amb Font de 

la Mata? (Comissió Festes) 

30. Autobús per als veïns de Can Cortes caps de setmana i festius (AVV Can Cortés) 

31. Parada a l’ estació de les Planes (AVV Can Cortés) 

32. Ampliació d’horari  de l’autobús a demanda (AVV Can Cortés) 

33. App no funciona correctament  (AVV Can Cortés) 

34. Per què no totes les parades tenen pas de vianants? (AVV Can Cortés) 


