
Queixes manteniment ESTAT entrada data 

Queixa ESTAT entrada data 

 avisa d'un abocament ilegal al davant de les seves instal.lacions (polígon 5 parcel.la 14) tramitat re-449 20/1/2020

Veí del carrer dels pins avisa que hi ha un desaigua taponat i s'ha format una gran piscina tramitat telèfon 22/1/2020

ens avisa que hi ha un arbre que està a punt de caure al carrer Vallromanes 10 tramitat re -615 27/1/2020

El tram del Torrent del Moli segueix amb el camí en mal estat, demanen que torni a passar la maquinaria tramitat e-mail 28/1/2020

 queixa manteniment a la unió dels carrers Pi de l'Indià i carrer Montseny tramitat RE-682 30/1/2020

 - queixa amnteniment carrers Masnou i Cabrils tramitat RE- 679 30/1/2020

vol que es tingui en compte la instància que va entrar l'any 2018 en relaciño al carrer Masnou tramitat re-2018/8 30/1/2020

 queixa neteja Can Nadal tramitat re-2020/7 31/1/2020

 demana que s'arregli l'asfalt del carrer Ametllers núm 5 tramitat re-2020/9 10/2/2020

 neteja terreny que queda darrera del carrer Migjorn, 23 - herbes molt altes i hi ha risc d'incendi tramitat telèfon 18/5/2020

 - Neteja terreny del cami a Premià, abans de la corba que hi ha a l'altura del numero 5 tramitat telèfon 19/5/2020

Neteja de la tapa de la claveguera de davant del carrer Lluis Companys, 25 tramitat telèfon 21/5/2020

es queixa de la neteja de la Vinya - sobretot del seu carrer i dels voltants dels contenidors. Comenta que no és d'ara, és de sempre. tramitat telèfon 22/5/2020

 Demana la neteja del carrer Garbí tramitat telèfon 26/5/2020

 demanen que es col.loqui un cartell avisant de l'obligatorietat de la recollida dels escrements dels gossos tramitat telèfon 26/5/2020

Queixa per la neteja del carrer degut als excrements dels gossos i demanen tallar les herbes en concret del carrer Garrofers. tramitat telèfon 28/5/2020

la zona verde entre los Nº 41 y 43 de la C/tenor Viñas no esta segada, esta zona esta en mal estado. Es una reclamacion que ya se ha hecho ot  tramitat RE-2838-2 29/5/2020

Carrer Ter,2 --Èric Carrión Valls -  hi ha un excrement de gos molt gran, demanen que el treguin (adjunten foto al e-mail) tramitat e-mail 2/6/2020

amí a alella, 64 demana la neteja del davant de casa seva i de tot l'entorn (normalment aquesta senyora ja truca per aquest tema) 691106726 tramitat telèfon 2/6/2020

 demana que es netegin les reixes de les clavegueres que hi ha davant de casa seva...hi ha molta porqueria i molts mosquits tramitat telèfon 3/6/2020

Neteja tram carrer joan XXIII, del nº 64 cap amunt, passeja molta gent i és perillos per manca de visivilitat tramitat e-mail 4/6/2020

Neteja herbes de la riera que hi ha al carrer Garrofers, depàs tornen a reclamar el cartell per recordar recollir els excrements de gossos tramitat telèfon 4/6/2020

 Demanen que es talli un esberzer puntxagut que invaix jardi de la casa camí a premià de dalt, 92, la ubicació de l'arbre és a zona ajardinada d         tramitat e-mail 4/6/2020

Recollir la brossa que hi ha al costat dels contenidors del Camí d’Alella cantonada carrer Garrofers. Envian e-mail amb fotos. tramitat e-mail 8/6/2020

Tallar herbes del carrer Mirador - Adjutnen foto al e-mail - tramitat e-mail 9/6/2020

Van petar els vidres d'un cotxe al carrer Pi de l'indià cantonada amb joan XXIII i els vidres són al terra., demanen que algun la brigada ho netegtramitat tel'efon 10/6/2020

Contenidors del carrer tarragona, en front del descamat sempre hi ha brossa pel terra tramitat telèfon 12/6/2020

e-mail: Que la via de l'ajuntament que recull l'aigua pluvial està en un mal estat de conservació (excrements, sorra...) i ocasiona pudors i filtrac                                                       tramitat e-mail 14/6/2020

Arreglar camí de al zona salvat papasseit i torrent Llado tramitat re-3229 15/6/2020

polígon Buvisa (Camí dels Francesos / Carrer de l'Est) i ha uns contenidors (particulars) que la gent hi deixa moltes deixalles i ara ocupen tot el         tramitat e-mail 9/6/2020

polígon Buvisa (aparcament que hi ha al Camí dels Francesos, fan botellon i demanen recollir les ampolles tramitat telèfon 15/6/2020

Tenor Viñas:  la poda de l'arbrat del carrer Tenor Viñas, ja que impedeix caminar per la vorera.
- Que es faci el manteniment dels jardins i bosc d                     tramitat re-3255 16/6/2020

demana que es netegi un terreny que hi ha darrera Can Nadal 19 que està molt brut. Creu que una part és municipal. tramitat re-3272 16/6/2020

Problemes amb un cable de telefonia al carrer El Masnou tramitat telèfon 16/6/2020

 Demanen la neteja de les canyes del bosc del final del carrer castell. tramitat presencial 17/6/2020

Tallar herbes de la placeta que hi ha al pau Picasso nº 14 a poder ser abans de sant joan tramitat telèfon 18/6/2020

Al carrer Tenor Viñas, van netejar les herbes però hi ha un tros que estava en obres i el senyor que truca creu que no es va fer per això, però a                              tramitat telèfon 18/6/2020

Netejar el terreny que hi ha darrera del carrer aqüeducte tal i com es fa habitualment. tramitat telèfon 30/6/2020

 Arrelar descampat del carrer pau picasso, 18 tramitat telèfon 9/7/2020



Pi de l'indià, davant del nº 7 - La cera està completament plena de brutícia, demanen que es netegi. tramitat telèfon 10/7/2020

Netejar el terreny que hi ha darrera del carrer aqüeducte tal i com es fa habitualment. Creu que el carrer es Garbí. tramitat telèfon 21/7/2020

 el clavegueram que hi ha a l'altura del carrer Eric svensson 1-5-C (on està l'entrada del pàrquing) està ple de sorra i plantes. tramitat telèfon 22/7/2020

 Cambiar d'ubicació escombreries del carrer can Bassols, 32-34,  ja que estan en front del domicili i les olors entren tramitat telèfon 29/7/2020

plantes al carrer Torrent de Can Mateu aproximadament a l'altura del carrer Ametllers dificulten molt la visió amb el cotxe i és perillós. Deman      tramitat telèfon 4/8/2020

Tallar branques abres carrer de les Moreras, dificulta el pas i l'entrada al portal tramitat telèfon 4/8/2020

Aquest matí s'ha fet una actuació al casal de la gent gran sense tenir en compte el registre d'entrada tramitat e-mail 5/8/2020

Neteja zona del bosc del carrer charles darwin a l'altura de Joan Miró. Risc d'incendi tramitat presencial 5/8/2020

Netejar la part alta de la riera tramitat e-mail 6/8/2020

Descampat que queda sota el marge del carrer Garbí està ple d'herbes, s'ha de netejar, ja que les rates s'hi acumulen. tramitat presencial 7/8/2020

Petició de poda d'arbre invasor de la riera a la comunitat del carrer migjorn, 27 tramitat re-4537 7/8/2020

netejar les fulles de la zona del mercadona tramitat telèfon 7/8/2020

Torrent de can Mateu, passat el carrer ametllers, està ple de canyes i que fins i tot arriben a la carretera, demanen la neteja. tramitat telèfon 11/8/2020

 Los alrededores de la nueva urbanización de Solera necesitan limpieza de vegetación y basura: la zona de la rotonda de Vallbellida,  el parque             tramitat e-mail 11/8/2020

Neteja del carrer violeta, està ple de males herbes, demanen la neteja, ja que això fa que estigui més ple de mosquits i de formigues. tramitat telèfon 13/8/2020

 inspecció de l'arbrat del seu veí Passeig del Castanyer, 7 B , hi ha un arbre que creu que està situat al costat de casa seva i que no deu complir       tramitat 4 de  juny i 11 de j

neteja del carrrer garbi tramitat telèfon 14/8/2020

Demanen la neteja de les canyes del bosc del final del carrer castell. tramitat telèfon 4/9/2020

Neteja canyes torrent de can mateu (sobresurten cap a la carretera) tramitat telèfon 14/9/2020

Arreglar sorra carrer Josep Mº de Segarra tramitat telèfon 23/9/2020

Arreglar el camí que porta al polígon buvisa, el de àrids alsina tramitat telèfon 23/9/2020

Neteja canyes torrent de can mateu (sobresurten cap a la carretera) tramitat TELÈFON 24/9/2020

Treure sorra de la cera a l'altura de la parada del bus de baix de la reira tramitat e-mail 28/9/2020

Arreglar el camí que porta al polígon buvisa, el de àrids alsina tramitat 30/9/2020

neteja carrer tenor viñas tramitat telèfon 2/10/2020

Els arbres del Carrer Pau Claris haurien de ser podats ja que envaeixen gran part de la via per circular en cotxe. tramitat RE-5647 5/10/2020

Podar arbres carrer pau claris, 17 tramitat telèfoin 8/10/2020

Neteja del caminet muntanyos per accedir al cim, (enviada una captura de la zona per mail) tramitat telèfon 15/10/2020

Netejar el carrer Pau Casals, sobretot a l'alçada del numero 9 tramitat presencial 29/10/2020

Arreglar camí de les tres útlimes cases del torrent del Molí0 tramitat e-mail 10/11/2020
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