
 
 
 
 
 
Data i lloc: Dimecres 9 de juliol de 2014 al Casal Municipal de la Gent Gran  
Durada de la sessió: 19.30 h – 20.45h  
Assistència: 15 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras i Miquel Àngel Gargallo 
 

 

1 

L’ALCALDESSA AL BARRI DE CAN MARQUÈS 
2a. Visita - Recull de la sessió 

 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE CAN MARQUÈS 

 

PARC INFANTIL 

Els veïns demanen que es reposi la sorra del parc 

infantil de la plaça E.C. Ricart. 

El dia 1 d’octubre es va reposar la sorra al parc.  

 

 

CÀRREGA I DESCÀRREGA 

Els veïns dels blocs del carrer Llanza es queixen de que els dimecres i diumenges per la nit  els 

camions del Zara fan les maniobres de càrrega i descàrrega de material i provoquen moltes 

molèsties per soroll, a banda del perill que representa que aparquin damunt la vorera en una 

zona no habilitada per la càrrega i descàrrega. 

La Policia Local ha fet un seguiment per detectar si s’està incomplint la normativa i no han 

observat ni han rebut queixes per molèsties de la càrrega i descàrrega d’aquest establiment. 

Aconsellen, que en el cas que algun veí observi alguna incidència es posi en contacte amb la 

Policia Local. 

 

També demanen si es podria fer una zona de càrrega i descàrrega perquè el veïnat d’aquest 

bloc que té pàrking soterrat, no tenen accés amb ascensor i voldrien poder parar per 

descarregar els seus vehicles privats.  

L’Ordenança Municipal de Circulació només autoritza la càrrega i descàrrega als vehicles 

comercials quan no es puguin efectuar a l’interior d’un local, en les zones senyalades i 

únicament mentre efectuïn aquestes operacions, en l’horari limitat.  

 

SOROLLS 

El veïnat explica que la circulació de vehicles a la rambla Samà, especialment a l’estiu que han 

de tenir les finestres obertes, dificulta molt el descans dels veïns. Els cotxes porten la música 

molt alta i les motos fan molt soroll. 

 

Una veïna demana si la neteja del Casal Municipal de Gent Gran que hi ha a la pl. Ricart, es 

podria fer en un altre horari per no destorbar el descans dels veïns que viuen a sobre. 
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L’empresa encarregada del servei de neteja ens comunica que tindran en compte aquesta 

petició, i començaran les tasques de neteja del casal per la planta soterrada, per tal d’evitar les 

possibles molèsties al veïnat.  

 

 

BANCS RAMBLA 

Alguns veïns manifesten que quan es treuen els bancs de la rambla per realitzar alguna 

activitat, es triga molt en tornar-los a posar, i no sempre es posen al mateix lloc. 

 

També diuen que són massa baixos. 

L’alçada dels bancs és la correcta, entre 40 i 45 cm. Però al ser del model romàntic que no 

disposa de braços a ambdós costats, la dificultat per les persones amb problemes de mobilitat 

és més gran. Aquest és el motiu pel qual des de fa uns anys la renovació dels bancs existents 

sempre s’efectua amb models que disposin de braços per facilitar l’ús a qualsevol persona, 

independentment de la seva mobilitat.  

 

FILTRACIONS A LA PLAÇA E.C. RICART  

Degut a les filtracions de la pl. Ricart, al passadís d’accés a la plaça des de la rambla Samà,  

quan plou entra aigua als baixos del local dels Dansaires Vilanovins. 

S’ha realitzat la reparació de les filtracions d’aigua durant el mes de gener de 2015. 

 

GOSSOS 

El veïnat també comenta la problemàtica amb els excrements dels gossos. 

El mateix dia de la reunió, l’alcaldessa explica que ja s’està aplicant l’Ordenança de Tinença 

Responsable d’Animals i s’està sancionant als propietaris que no la respecten. 

 

FESTA MAJOR 

Una veïna pregunta si s’ha de fer cada any el ball de Festa Major a la plaça del Mercat.  

El mateix dia de la reunió, l’alcaldessa explica que la Festa Major la organitzen els Pabordes i es 

fan a diferents places de la ciutat. Per minimitzar les molèsties als veïns de Can Marquès, ja es 

va canviar la ubicació de l’escenari, i, segons comenten els mateixos veïns, va millorar la 

situació.  

 

CONTENIDORS 

Al lateral de l’escola Pompeu Fabra hi havia uns contenidors. Durant unes obres els van 

traslladar i ja no els han tornat al seu lloc.  
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Aquest grup de contenidors de recollida selectiva es va retirar a petició de l’IMET i de pares i  

mares d’alumnes de la mateixa escola, ja que presentava un risc per l’acumulació de mobles i 

vidres per part de les persones incíviques, sobretot a l’entrada i sortida dels nens de l’escola. A 

raó d’això, es va eliminar i dimensionar els punts més propers per continuar donant el servei 

(grup de contenidors de l’avinguda Cubelles i carrer de Peregrí Ballester) 

 

Els contenidors soterrats del costat del Mercat Municipal tenen les gomes que ajusten el 

tancament trencades. 

S’ha realitzat un control i s’ha donat l’ordre de reparació pertinent a l’empresa concessionària 

del servei de recollida. 

 

 

MANTENIMENT IMBORNALS 

Al final de la rampa d’accés a l’aparcament de la plaça, pel carrer Havana, hi ha una reixa que 

recull l’aigua de la pluja fins un pou i una bomba s’encarrega de buidar-ho. Aquest pou està ple 

de brutícia i cada cop que plou s’inunda l’aparcament. En una visita al barri, es va agafar el 

compromís de que l’ajuntament faria el manteniment. 

El departament de Patrimoni informa que el 10 d’octubre de 2003 es va redactar un informe en 

el que queda palès que la rampa d’accés a aquest aparcament privat és propietat de la 

comunitat de propietaris de dit aparcament. Tot i així, la companyia d’Abastament d’Aigua el 

dia 25 de juliol fa tasques de neteja de les reixes de recollida d’aigua. Per altra banda, està 

previst, en el moment que pressupostàriament sigui possible, fer una intervenció a l’asfaltat del 

carrer Havana que redueixi la quantitat d’aigua que baixa per la rampa de l’aparcament quan 

plou.  

 

 

Darrera actualització  

3 de febrer de 2015 

 


