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Més serveis per als
ciutadans

Línia Verda, una eina de
participació ciutadana
NOU SISTEMA DE COMUNICACIÓ DIRECTA AMB
L'AJUNTAMENT
PER RESOLDRE LES INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA DE

Més actuacions en
el Pla de seguretat

MANERA RÀPIDA I EFICAÇ

L'Ajuntament de Canyelles posa en marxa Línia Verda, una nova eina
de comunicació i de participació ciutadana entre l'Ajuntament i els
ciutadans.
Qualsevol ciutadà que detecti una incidència a la via pública pot fer
una foto i comunicar-ho a l'Ajuntament a través de l'APP gratuïta
Línia Verda perquè sigui resolt.
El funcionament és molt senzill per al ciutadà, que només s'ha de
baixar l’APP Línia Verde al seu telèfon mòbil, o bé accedir des del
portal web www.lineaverdacanyelles.cat (A la web municipal de
l’Ajuntament de Canyelles també hi trobareu l’accés directe).

CONTROLS DE VELOCITAT
MÉS CÀMERES DE VIGILÀNCIA
SANCIONS A L'INCIVISME
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Bonificacions a les
fotovoltaiques

ARA TOCA OPTIMISME

Canyelles bonifica la instal·lació de
plaques fotovoltaiques d'autoconsum. La
bonificació pot arribar al 50% en l'IBI
Rosa Huguet i Sugranyes
La vostra alcaldessa

durant 3 anys.

S''aplica als immobles que facin

El 9 de maig marca un abans i un després de les
nostres vides. Ara toca optimisme, deixar enrere la
tristesa i la inseguretat que hem arrossegat des de
fa més d'un any. Però, per tots aquells que avui ja
no hi són, per tots aquells que ara viuen al nostre
cor, hem d'actuar amb prudència i responsabilitat.
El camí serà llarg, però ho aconseguirem. Amb la
vacuna, les dades baixen a bon ritme i això ens
apropa a la llum del final del túnel. Aquesta nova
realitat ens permetrà tornar a la normalitat
gradualment, activant la recuperació econòmica i
ajudant aquells que hauran de tornar a començar
gairebé des de zero. Dia a dia anirem recuperant
les activitats culturals, la socialització i les nostres
festivitats.

REBAIXA DEL 50% EN L'IBI
DURANT TRES ANYS

instal·lacions d’autoconsum amb energia

REBAIXES TAMBÉ PER ALS
PLURIFAMILIARS

instal·lada major o igual al 33% de la

solar fotovoltaica d’una potència elèctrica
potència elèctrica contractada.

Bonificacions per
l'ús de la deixalleria
L'ús continuat de la deixalleria municipal

Estaré al costat de totes les persones que ho
necessitin, com he fet fins ara, adaptant-me a les
noves circumstàncies i a la nova realitat. Hem
demostrat com a societat que som valents,
generosos i resilients i aquesta força serà la que
ens farà tirar endavant.

permet bonificacions de fins al 50% en

Gràcies pel vostre esforç. I ara, més que mai,
cuideu-vos.

vegetals i de voluminosos. Cal

el rebut de la brossa. Cal sol·licitar-ho a
l'OAC.
L'Ajuntament de Canyelles també ofereix
un servei gratuït de recollida de restes
sol·licitar-ho a l'OAC, al 93 8973011.

REBAIXA DEL 50% EN
EL REBUT DE LA BROSSA
RECOLLIDA GRATUÏTA DE
RESTES VEGETALS I
VOLUMINOSOS

Més accions per
prevenir incendis
NETEJA DE FRANGES PERIMETRALS

L'Ajuntament treballa tot l'any en el marc del
Pla de Seguretat.
PARCEL·LES NETES

Els propietaris han de mantenir-les en condicions
per evitar incendis i plagues.
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