Ajuntament de Corçà

ACTA CONSELL VEÏNAL DE CASSÀ DE PELRÀS I PLANILS
Poble: Cassà de Pelràs i Planils
Data: 24/10/2019

Espai: Esglèsia
Hora convocatòria: 20h

Qui convoca? Ajuntament de Corçà

Hora de començament: 20:10h

A qui es convoca? Veïns/es i entitats de Corçà

a) Qui hi assisteix? Assisteixen 21 persones, entre les quals 4 persones de Fem Poble + un 1 veí
portaveu i 2 persones de Més per Corçà i 1 veí portaveu.
b) Qui modera la reunió? L’alcalde i una regidora
c) Propostes i idees sorgides dels veïns i veïnes:
* Els veïns tenen la sensació que Cassà i Planils compta poc pel municipi, poc reconeguts.
* Demanar afegir una nova parada de bus Cassà de Pelràs (Sarfa).
* Enllumenat a Planils és deficient.
* Demanen que l’armari de la carretera on es deixen escombraries estigui tancat amb un cadenat o
bé amb la mateixa targeta de la deixalleria. També es demana arreglar el terra de dins l’armari.
* Proposen que hi hagi un duplicat de targeta de la Deixalleria per cada llar de més d’una persona.
* Cal més llum al tall de la carretera, on hi ha l’armari i la parada de Sarfa.
* El porta a porta de Planils/Cassà per alguns veïns suposa que han de portar les escombraries al
cotxe per anar a llençar-les.
* Els cotxes que vénen de Púbol baixen a molta velocitat, demanen regular-ho amb senyals o bé
amb elements per moderar la velocitat.
* Regular el trànsit de gran tonatge.
* El cartell de senyalització de Planils que estigui correcte.
* Manteniment de les cunetes.
* El camí del transformador que es pugui arreglar.
* La Festa de Cassà es comenta d’avançar horari perquè no acabi tan tard i que els Geganters
puguin fer una volta més gran.
* Pregunten si la xocolatada de la Missa del Gall de Cassà es continuarà pagant per part del nou
Ajuntament.
d) Propostes i respostes de l’Ajuntament:
- S’avançarà l’hora de la Festa Major (caldrà parlar amb Mossèn, cobla i Geganters per avançar 1 h
tota la programació).
- Pregunten que els semblaria recuperar envelat d’abans, mirar de fer un lloguer.
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- Es consulta si asfaltar la Plaça seria una bona opció.
Totes les propostes que avui han sorgit en aquesta sessió es donarà resposta del pla de treball a la sessió
que se celebrarà el penúltim dijous del mes l’abril.
El consell Veïnal finalitza a les 21.15 h.
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