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REUNIÓ AMB ALCALDESSA. 26/10/2011 
 

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

 -manteniment a càrrec de l’Ajuntament. Periodicitat anual amb plans d’ocupació de la 
 Generalitat. 
 -entrada pel carrer de la Roureda. 
 -amb càrrec al fons de Les Pedritxes es retiraran les deixalles abocades que han 
 quedat al descobert quan s’ha desbrossat. 
 -s’enviarà circular als veïns per tal de mantenir net el nou espai. 
 
2) Marquesina BUS a la plaça de l’Hockey:  

 -està pràcticament enllestida  

 -es carregarà al fons de Les Pedritxes fer la vorera del costat del CDT i arreglar la valla.  

 

3) Plaça JJ Rubí. Es treurà 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.  

 
4) Llums de Nadal: A banda dels de les entrades 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. 

 
5) Posar cartells fixes de fusta a les 2 entrades: “Benvinguts a Les Pedritxes,  

www.lespedritxes.cat” 

 
6) Interferències TDT i comandaments automàtics. Inhabilitadors de freqüències.  

 
7) No es respecte la prohibició d’aparcar. C/ Serra del Gall entre núms. 18 i 20. Pintar 

de groc l’altre costat del carrer. Carrer Castellsapera entre 12 i 24. Posar multes. 

 
8) Atacs de gossos deslligats. Rondes de vigilància perquè es portin els gossos lligats i 

multes, si s’escau. Recollir els gossos que van sols.  

 
 
De: mireia solsona [mailto:mireiasolsona@telefonica.net]  enviat el 9-11-2011 

SITUACIÓ A 30-11-2011 
 
Benvolguda Mireia,  
  
Per tal donar informació contrastada i garantida als membres de l'Associació t'agrairé, un cop 
hagis parlat amb els tècnics de l'Ajuntament i amb la Intervenció, em confirmis o em desestimis 
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els diferents assumptes tractats a la nostra última reunió del dia 21 d'octubre, en el nou espai 
lúdic del Coll de l'Os. 
  
1)  Zona verda municipal entre el carrer Coll de l’Os i el carrer de la Roureda: 
-Podem comptar amb un manteniment a càrrec de l’Ajuntament? quina periodicitat? 
-Amb càrrec al fons de Les Pedritxes, es retiraran les deixalles i les restes d'obra abocades que 
han quedat al descobert quan s’ha desbrossat? termini? 
 
S’ha demanat pressupost per fer la neteja de les restes abocades a l’empresa Juan i 
Juan que gestiona la recollida d’escombraries de Matadepera 
La intenció de l’Ajuntament es fer la neteja una vegada a l’any. Aniria molt bé poder 
comptar amb els plans d’ocupació del SOC, plans que aquests dos últims anys hem 
pogut fer-ne ús.  
 
Pressupost neteja l’Heure 2.124 euros. Pendent pressupost Juan & Juan. 
 
2)  Marquesina BUS a la plaça de l’Hockey:  
-Manca acabar els voltants 
-A la plaça de l'hockey amb càrrec al fons de Les Pedritxes es farà la vorera del costat del CDT 
i s’arreglarà la tanca? termini? 
 
En Miquel Artigues veu amb bons ulls poder adequar el marge esquerra de la 2ª entrada 
de les Pedritxes. Tot i que és competència del CDTH entenem aquesta actuació com una 
dignificació d’una entrada de la vostra urbanització i un moment important que 
coincideix amb el centenari del club. 
 
Manca fer la tanca 
 
3) Plaça JJ Rubí: 
-Es traurà la gespa i es substituirà per escorça de pi torcejada? termini? 
 
La brigada d’obres de Matadepera farà directament l’actuació de rebaixar el terreny i 
substituir per escorça. Ho farem però no et puc concretar quan (és un risc) et diria...el 
més aviat possible. De fet ara ja ho tenen a la llista d’actuacions a fer però no paren ... 
amb tants quilòmetres de carrers no paren mai. 
 
pendent de fer.  
 
4) Llums de Nadal: 
- A banda dels que ja tenim a les 2 entrades se’n posaran 3 més? (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. 
 
Segons tècnics ajuntament els llums de Nadal no podran entrar dins de les peticions de 
la vostra associació ja que no es tracta d’una inversió (requisit previ que marca el 
conveni signat en el seu moment entre família Barata i ajuntament de Matadepera). Altra 
cosa és que vosaltres, com associació, ho volgueu tirar endavant sense costejar-ho amb 
aquest fons.  
 
Posats a: 
 

1) Avinguda de les Pedritxes amb C/ Mas Sallés 
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2) Plaça JJ. Rubí 
3) Mas Sallés amb el carrer Alba de la Barata. 
4) Cruïlla del carrer del Coll de l´Os amb l’Avinguda de Catalunya. 

 
Pendent posar a cruïlla carrers Serra del Gall-Castellsapera- Font de la Pola. 
 
 
5) Cartells fixes de fusta a les 2 entrades: “Benvinguts a Les Pedritxes,  www.lespedritxes.cat” 
-Es posaran? termini? 
 
És un concepte que pot entrar com a infraestructura. He demanat a en Fredi Pujal alguna 
opció de disseny i us ho consultarem 
 
En tràmit. Ho porta Sílvia amb Fredy Pujal de l’Ajuntament. 
 
6) Interferències TDT i comandaments automàtics. Inhabilitadors de freqüències.  
-Es comprovarà? 
 
Resta pendent de valorar  per part de l’equip tècnic que està treballant a l’ajuntament en 
les millores de la xarxa pròpia de l’Oficina d’atenció al ciutadà 
 
Pendent  
 
7) Aparcament: no es respecte la prohibició d’aparcar. 
-C/ Serra del Gall entre núms. 18 i 20. Pintar de groc l’altre costat del carrer. 
-C/  Castellsapera entre 12 i 24.  
-Es posaran multes?  
 
D’entrada es farà pintar de groc els trams més conflictius i es recordarà, com s’ha fet en 
altres ocasions, del perill que comporta aparcar el cotxe a certs llocs considerats 
perillosos, la multa és com a últim recurs.  
 
Pendent  
 
8) Gossos deslligats:  
-Es faran rondes de vigilància? 
-S’avisarà als propietaris? 
-Es multaran els propietaris? 
-Es portaran a la gossera els gossos que vagin sols? 
 
És important que els veïns de la vostra associació que tinguin coneixement d’alguna 
anomalia en aquest sentit ho comuniqui o denuncií a l’ajuntament, la policia municipal 
està fent i farà el que pugui en un tema tan complexa com aquest. 
 
Pendent  
  
UN COP IMPUTAT AL FONS DE LES PEDRITXES ELS DIFERENTS CONCEPTES 
T'AGRAIRÉ EM FACILITIS L'IMPORT ROMANENT DEL FONS. 
 
 Ja t’ho concretaré. 
 
Pendent  
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