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Que com a propietaris i residents en MAS PASTOR II urbanització que llinda amb el bosc, sent
un terreny boscós principalment compost por pi, alzines, lledoners i matolls altament
combustibles. Que el sotabosc d'aquest terreny confrontant no ha estat ni netejat / condicionat
durant anys, que no compleix la normativa de Protecció de grans incendis forestals i que no tenim
la franja de protecció de 25m. ni tallafocs.

Plaça de la Font, 1
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Exposició de motius:

També patim l'incivisme de veïns de la urbanització veïna la qual fa un mal ús dels serveis que
ens presten, com els contenidors de poda el qual demanem el canvi d'ubicació d'aquest contenidor,
posar-lo en l'encreuament amb les travessia Mas Pastor II i travessia Mas Pastor I. Havent de
netejar i endreçar la zona d'esbarzers i matolls alts, per a la seva posterior col·locació d'aquest
contenidor. i per últim l'autobús passa pels nostres carrers i el pas continuat de l'autobús aquesta
deteriorant el nostre carrer generant forats que els veïns els tapem amb pegats de formigó en
alguns casos.
Que igual que el passat dia 11 de juny vam demanar la col·laboració de tots els partits que formen
part de l'ajuntament tornem a demanar que elevin aquesta moció al ple del pròxim dia 24 de juliol.

Acords:
PRIMER - La seva col·laboració per a poder interactuar amb els propietaris i fer-los saber de la
seva responsabilitat.
SEGON- Si no és possible el punt 1, sigui llavors el propi Ajuntament que com mesurada
d'urgència i per seguretat de les persones que vivim en aquesta urbanització, procedeixi a la neteja
i esbrosso d'aquesta zona.
El punt 1 i 2 van ser reclamacions que vam sol·licitar el mes de juny passat, i els punts 3 i 4 són
uns nous punts que hem volgut l'ASSOCIACIÓ incloure en aquesta nova moció.
TERCER- Demanar que davant el constant incivisme, a l'ús dels contenidors de residus i poda,
que donen una pobra imatge de la nostra urbanització, es canviï el contenidor de poda i aquest
contenidor sigui situat dins de la urbanització on al principi va estar, que és en l'encreuament de
travessera mes de pastor II i travessera mes de pastor I. També seria convenient l'eliminació de
matolls a l'hora de col·locar aquest contenidor. Ja que afavoriria a l'evacuació de les aigües de
pluja quan baixen pel carrer.
QUART- l'evitar que l'autobús 55 passi per mitjà de la urbanització i es quedi en l'entrada on té
la parada, ja que a causa de l'asfaltat tan precari que tenim i davant la continuada aparició de forats
que alguns veïns estem tapant amb formigó i creiem que seria el lògic.
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