ACTA REUNIÓ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter:

Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí

Motiu de la reunió:

Reunió mensual ordinària

Data:

28 de juny del 2018

Hora:

11 a 12 h

Lloc:

Carrer Prim, Sala de reunions de la 2ª planta.

Persones assistents:

Armand Estella, Neus Centaño, Neus Lozano,
Lorenzo Retuerto, Laura Vera, Jordi Canals,
Àgueda, Felisa,
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ORDRE DEL DIA:
1. Benvinguda al Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí.
2. Presentació i valoració de la resposta rebuda de l’Informe de propostes de millores
d’infraestructures i mobilitat 2018
3. Torn obert de paraules.
4. Proposta ordre del dia de la pròxima sessió.
5. Informació sobre les activitats del mes a Rubí.

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:
Al mes de març el CCGG elabora un informe amb propostes de millores d’infraestructures i
mobilitat. Aquest mes de juny s’ha rebut una resposta i s’aprofita aquesta sessió ordinària
per poder comentar-les i determinar si s’ha d’ampliar aquest informe.

Proposta de millora
A la plaça Antonio Machado (davant la
Biblioteca Mestre Martí Tauler) hi ha una
placa de metall al terra aixecada que
provoca entrebancs i caigudes.

Fotografia

RESPOSTA:
Es tallaran els arrels per poder posar la tapa
a nivell.
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A la plaça Antonio Machado (davant la
Biblioteca Mestre Martí Tauler) la reixa de
metall del terra està aixecada i està i provoca
entrebancs i caigudes.
RESPOSTA:
Es revisarà i es col·locarà bé.

A la part de dalt de la Plaça Josep
Tarradelles hi ha unes tanques de color groc
que porten molt de temps allà d’unes obres i
que ningú les ha recollit, són un perill ja que
els infants les agafen i les mouen. Si no són
de ningú s’haurien de recollir per evitar
perills.
RESPOSTA:
Es farà inspecció i es recolliran.

Al parc infantil que hi ha a la Plaça Josep
Tarradelles, algunes parts de la tanca de
fusta està trencada fet que fa que els gossos
entrin i facin les seves necessitats dins de
l’espai de jocs infantils.
RESPOSTA:
Es repararà.

A la urbanització de Sant Muç, es van
construir uns sobresalts d’obra que quan
plou baixa l’aigua i es queda acumulada al
sobresalt ja que no acaba de filtrar-se i no es
pot entrar a les cases.
RESPOSTA:
S’haurien de concretar els carrers.
Al carrer Sant Magí quan passa el camió de
la neteja amb la mànega, deixa la brutícia al
carrer Santa Maria ja que aquest últim carrer
no li toca. S’hauria de mirar de ampliar la
neteja també al carrer Santa Maria perquè
sinó la brutícia queda acumulada allà.
RESPOSTA:
Es passa nota al servei de neteja per a que
ho tinguin en compte.
Al carrer Xile, entre l’Ateneu, el número 5 i el
número 4 hi ha dos forats a la carretera que
cada vegada s’estan fent més grans.
RESPOSTA:
Reparats.
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Des del Consell Consultiu de la Gent Gran
de Rubí demanem una ordenança que reguli
el tema de la circulació de bicicletes,
patinets, etc. per la zona peatonal ja que van
a molta velocitat i no es pot anar pel carrer
tranquil·lament.
RESPOSTA:
De moment no tenim resposta.
A la Carretera de Terrassa, cantonada amb
Carrer Bailén (davant Bar Manolo) hi ha un
arbre que té tot el terra aixecat. És perillós ja
que la gent pot caure i fer-se mal ja que està
tot aixecat.
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RESPOSTA:
Es repararà properament.
A la pròxima cantonada (Bar Manolo) a la
zona de Carretera de Terrassa hi ha un
esvoranc al pas de vianant. Aquest fet
provoca molts entrebancs i caigudes per
torçades de peus.

RESPOSTA:
Es repararà properament.

Al Carrer General Prim davant de número
26, a la vora del parquímetre hi ha un
esvoranc, quan plou queda l’aigua estancada
bastants dies.
RESPOSTA:
S’ha fet requeriment reiterat a la companyia
per tal que hi repari.

Al Passeig de les Torres, davant de l’edifici
del Triangle hi ha un arbre que ha aixecat les
rajoles del terra amb les seves arrels. A més,
està a prop d’un pas de vianants.
RESPOSTA:
Es repararà properament.

El cartell de la plaça Pearson on indica el
seu nom està tapat amb altres cartells. La
proposta seria poder netejar aquest cartell i
d’aquesta manera que el nom de la plaça es
vegi bé.
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RESPOSTA:
Els cartells informatius es netegen
periòdicament. Es tornarà a netejar.
Al Carrer General Prim, a la calçada davant
del número 21 hi ha un esvoranc que
s’hauria d’arreglar perquè l’aigua queda
estancada.
RESPOSTA:
Es repararà properament.

TANCAMENT:
Es concreta que s’anirà treballant en aquesta proposta de cronograma, i que a la pròxima
sessió s’acabarà de tancar la setmana.
A més, es parla de concretar una xerrada mossos d’esquadra pel tema robatoris al mes de
setembre.
PROPERA CONVOCATÒRIA:
La propera reunió tindrà lloc el proper 19 de juliol a les 9.30 h. La ubicació de la sessió serà a
la sala de reunions a la 2ª planta al Carrer Prim.

PROPOSTA ORDRE DEL DIA:
6. Benvinguda al Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí.
7. Revisió del programa de la 3a Setmana de la Gent Gran a Rubí.
8. Torn obert de paraules.
9. Proposta ordre del dia de la pròxima sessió.
10. Informació sobre les activitats del mes a Rubí.
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