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L’ALCALDESSA AL BARRI DE L’ARMANYÀ 
Recull de la 3a sessió 

 

 

IBI  

• Un veí comenta que els sous baixen i en canvi les contribucions pugen i la ciutadania no 

ho pot assumir.  

L’alcaldessa explica que és cert que l’IBI puja un 1,5% però és que aquest impost és de 

les poques maneres que té l’Ajuntament de finançar-se al no haver-hi obres, obertures 

d’establiments, etc. La situació en els darrers anys ha estat molt complicada i s’han 

intentat mantenir tots els serveis oberts però cal finançar-los d’alguna manera. Si més 

no, com l’Ajuntament és conscient d’aquesta situació, s’ha demanat una revisió cadastral 

durant el 2015 i que s’aplicarà a partir del 2016. Amb aquesta revisió es pretén que 

baixin els valors cadastrals i per tant les contribucions siguin més acord a la realitat.  

 

MOBILIARI  

• Una veïna explica que arrel de la 1a visita de l’alcaldessa es va sol�licitar arranjar una 

font del parc infantil que hi ha al costat de l’Armanyà (Pep Ventura amb Ronda Ibèrica). 

Es van arranjar els voltants però finalment es va treure la font i es demana si es podria 

tornar a col�locar o que s’expliqui el motiu de la seva 

retirada. 

  

En data 5 de març de 2015, s’ha tornat a instal�lar la 

font i donat d’alta el subministrament d’aigua.   

 

 

 

• La mateixa veïna explica que hi ha uns veïns al carrer Eivissa amb Mallorca que cada dia 

tiren la brossa dins la paperera i demana si es pot treure o posar una senyalització de no 

tirar brossa.  

Des del Departament de Neteja Viària es comunica que es farà un 

reforç a la zona per tal de minimitzar les molèsties que es puguin 

originar en casos d’incivisme però no es pot retirar una paperera 

per una demanda particular. Les papereres s’emplacen segons la 

distribució de l’entorn i les necessitats dels veïns. Pel que fa a la 

senyalització, no existeixen indicatius estàndards  que es facin 

servir en aquests casos ja que és de sentit comú que les brosses. 

Els actes d’incivisme no es poden controlar, només sancionar si es detecten.  
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CARRIL BICI 

• El veïnat explica que hi ha problemes de convivència entre ciclistes i vianants  

La regidora Blanca Albà explica que el carril bici està ben senyalitzat però la gent en fa 

un mal ús. L’alcaldessa comenta que properament es completarà el carril bici i es farà 

una campanya de sensibilització per millorar la convivència entre vianants i ciclistes.  

 

GOSSOS 

• Hi ha moltes queixes per l’incivisme dels amos dels gossos. Es demana que es posi una 

placa a la Rambla Pep Ventura i també que es faci una zona per a gossos en aquest 

barri.   

 

S’ha col�locat una placa de senyalització en un fanal de la rambla 

Pep Ventura, aproximadament abans d’arribar a la cruïlla amb el 

carrer d’Urgell.  

 

JARDINERIA 

• Un veí de la rambla Pep Ventura explica que durant la primera 

visita va demanar que li podessin un arbre de davant de casa 

seva i ho van fer però creu que caldria podar tota la Rambla de Pep Ventura i també els 

plataners que fa anys que no es poden.  

Els plataners d’aquesta rambla s’han podat per primera vegada enguany, en concret 

entre la segona quinzena de febrer i la primera de març de 2015.  

 

ACCESSIBILITAT  

• Una veïna explica que per anar des de l’Armanyà fins a l’Hospital en cadira de rodes hi 

ha moltes dificultats d’accessibilitat. En concret explica que a la Ronda Ibèrica banda 

muntanya, entre la plaça Moixiganga i el camí de  la Masia Cabanyes, no hi ha vorera 

asfaltada. Només hi ha carril bici o un terra de pedres.  

 

Segons s’informa des del Departament d’Urbanisme, l’acabat de la vorera nord de la 

ronda Ibèrica és de terra de gra fi que encara que sigui un paviment tou es considera 

accessible. L’accessibilitat amb paviment dur està garantida mitjançant el  pas de 

vianants de la ronda passat el camí de la Masia d’en Frederic que per la vorera sud 

enllaça fins a l’aparcament de l’Hospital. 
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• També explica que a la Ronda Ibèrica banda de mar, per exemple 

a la cantonada amb el carrer masia d’en Frederic, hi ha voreres 

sense rampa.  

Aquesta vorera sense construir queda dins dels terrenys de 

l’Eixample Nord que actualment no està desenvolupat. Segons 

informa el departament d’Urbanisme, l’accessibilitat queda 

garantida per la vorera nord. 

 

PARC INFANTIL PEP VENTURA 

• També es comenta que el parc infantil que hi ha davant de l’escola Ginesta hi van nens 

més grans i està en mal estat.  

S’ha demanat un pressupost dels elements que falten al parc.  

 

FORAT  

• Al carreró que hi ha entre els blocs de l’Armanyà i l’escola Ginesta, hi ha un cau d’un 

animal i el forat cada dia és més gros.  

En data 5/2/2015 s’han tapat i desratitzat els forats.  

  Abans                                                Ara  
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CONTENIDORS  

• Els contenidors que hi ha a la Rambla Pep Ventura , prop de la zona infantil, sempre 

estan molt bruts. La gent no truca al servei de recollida de mobles i està molt brut.  

Els contenidors de la Rambla de Pep Ventura són una víctima freqüent de l’incivisme de 

la zona. Tot i que hi ha un telèfon gratuït per concertar les recollides de mobles i 

voluminosos, els veïns de la zona abandonen les seves deixalles al voltant d’aquests 

contenidors. Per tal de minimitzar la presència de residus abandonats i donat que hi ha 

l’escola Ginesta al costat, el servei de recollida de mobles fa una recollida amb 

periodicitat diària per mantenir-los nets; a banda del servei de neteja amb aigua que els 

renta cada setmana.  

 

• També es diu que la maneta d’un contenidor del carrer Pallars amb Urgell està trencada.   

Segons les informacions facilitades pel servei de Neteja Viària de l’Ajuntament, les 

manetes dels contenidors són mecanismes suplementaris als que ja disposa, com és el 

cas dels pedals per facilitar l’obertura. Donat que les manetes han estat un objectiu en 

els actes d’incivisme, no es considera la seva necessitat de substitució perquè no 

atempta al funcionament o al correcte ús dels contenidors de la fracció rebuig. 

 

VARIS 

• Es demana que s’instal�li un circuit esportiu per gent gran prop del barri.  

S’ha consultat a la Diputació la possibilitat d’instal�lar un altre circuit com els tres que ja 

tenim a la ciutat i per aquest 2015 no és possible. Si més no, es tindrà en consideració 

de cara a properes ajudes i subvencions.  

 

• Una veïna demana si seria possible que el bus urbà circulés fins més tard.  

Actualment, s’està treballant en el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS), el qual ja 

preveu una modificació del bus urbà que inclou l’ampliació dels horaris de les línies. Per 

a l’elaboració i redacció d’aquest Pla de Mobilitat es compta amb espais informatius i de 

recollida de suggeriments, que es pot fer a través del bloc del procés participatiu. 

Aquesta proposta d’ampliació de l’horari del bus urbà ja ha estat suggerida prèviament i 

es tindrà en compte a l’hora de redactar i aplicar el Pla de Mobilitat. 

 
 

Darrera actualització  

8 de maig de 2015 


