CONSELL DE BARRI DE LES PLANES
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1. Erosió del carrer Calvari per sota la calçada.
2. Es sol·licita que s’obri expedient disciplinari al propietari del terreny del carrer Calvari pel
despreniment de terres habitual i sobretot els dies de pluja.
3. 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?
4. Carrer Sant Francesc d’Assís amb Carrer Llum està previst adaptar el carrer perquè pugui passar
el bus de barri y donar més servei als usuaris?
5. Unió entre els carrers avinguda Can Cortés amb Antoni Griera; hi ha un passatge a l’alçada del
número 54 i es podrien fer unes escales per unir els dos carrers.
6. Pujades i baixades de tensió elèctrica de companyia a la zona de Can Cortès.
7. Arbres d’un terreny privat que envaeixen el carrer Llum, a l’alçada del núm. 28.
8. Vessaments d'aigües brutes del carrer Molí núm. 68 que van a parar al carrer Miralluny
9. Informació sobre l'estat de les negociacions amb Endesa pel cablejat dels carrers
10. Informació sobre el subministrament de gas a Can Borrull. AVV La Rabassa del Pi comenta que
va haver-hi una reunió de l'empresa subministradora amb l'Ajuntament al mes de desembre.
11. Informació sobre la urbanització de Can Borrull, on les voreres que s’ha fet son de 2 metres
d’amplada però a la documentació de la reparcel·lació consten 4 metres. Es sol·licita saber
oficialment que consta.
12. Inversió dels diners de lliure disposició, previstos per la urbanització de Can Borrull, per fer
arranjament del Casal del Pi. Cal saber quin import ha sobrat de les obres.
13. Informació sobre el cost de la urbanització de Can Borrull.
14. El passatge de les aigües de Sabadell ha quedat fora de l’ordenació de la urbanització. Cal que
es regularitzi la seva situació perquè els habitatges existents tenen tots els serveis.
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15. A la zona de Can Borrull hi ha un pont, que per la problemàtica del pas de la instal·lació de gas
natural, te unes barreres de protecció de plàstic de manera provisional. En cas de no poder-se
resoldre de manera ràpida, es sol·licita que s’instal·lin unes barreres definitives.
16. Zones d’aparcament a Can Borrull.
17. A la zona de acopi sota el pont, de les obres d'urbanització de Can Borrull, hi ha una rassa d'un
metre d'amplària i uns 50 centímetres de profunditat on un parell de cotxes han caigut i un nen
també.
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