
REUNIÓ AMB ALCALDESSA 21 DE MARÇ DE 2011 

 

-el CORO de Can Roure definitivament no es pot sufragar amb el fons de 60.000 euros. Cal 

concretar visita amb el Mossèn per iniciar els tràmits a càrrec del pressupost Associació. 

-corba perillosa al carrer de Mas Sallés sobre el núm. 80. placa 30 al terra i allargar ratlla groga. 

-s’instal·la càmera de vigilància a la 1ª entrada. 

-s’instal·la càmera de vigilància amb visió nocturna a la 2ª entrada 

-s’instal·la càmera de vigilància amb visió nocturna a la rotonda de Can Candi. 

 

ACTUACIONS AMB CÀRREC AL FONS  

 

1) Zona verda municipal  entre el carrer Coll de l’Os i el carrer de la Roureda: 

 -s’iniciarà en breu la neteja, (cost 18.000 euros aprox.) es deixaran 200 arbres  per hectàrea (només alzina i 

 roure, això suposa un arbre cada 5-6 metres. El manteniment anirà a càrrec de l’Ajuntament. Finalitzada la 

 neteja es posarà el  mobiliari urbà. No hi haurà il·luminació al vespre. I haurà 3 entrades, pel C( Coll 

 de l’Ós, C/ Roureda i Avgda. Catalunya. L’Associació farà arribar carta als veïns informant d’aquest nou espai 

 i demanant la col·laboració per mantenir-lo net, sobre tot als veïns dels carrers col·lindants que actualment i 

 llencen les restes de jardineria. 

2) Local social: A càrrec del fons de 60.000 si és per a tots els veïns, no només pels socis. Cal demanar 

altres pressupostos perquè l’únic que tenim és massa car, i a més amb totes les actuacions a carregar al fons 

no quedarà gaire romanent. 

3) Marquesina BUS ( 4.500 euros aprox.) a la plaça de l’Hockey: Ajuntament parlarà amb CDT 

per tal que, a canvi de poder posar la marquesina dins el seu terreny, per poder deixar vorera lliure per 

passar, se li arreglaria la vorera i la valla de la seva propietat. L’Interventor de l’Ajuntament hi està d’acord. 

4) Plaça JJ Rubí. Es traurà la gespa perquè costa de mantenir i està ara molt malmesa i massa reg està 

matant les alzines, i es substituirà per escorça de pi torcejada. Les parets blaves es pintaran d’un color més 

adient amb l’entorn. Josep Lao 687745904. 

5) Parterre 1ª entrada: Hi plantaran romaní i flora autòctona. 

6) Llums de Nadal: En lloc de 2 més se’n posaran 3 més. Es proposen les següents ubicacions: cruïlla 

Avgda. Les Pedritxes i C/ Mas Sallés, Plaça JJ Rubí i Cruïlla dels carrers Castell Sapera, Font de la Pola i 

serra del Gall. 


