
 
 
 
 
Data i lloc: 3 de febrer de 2015 al Casal Municipal de la Gent Gran   
Durada de la sessió: De 19:30 a 20:30 h 
Assistència: 3 persones i amb la presència de Neus Lloveras, Glòria Garcia i Gerard Figueras 
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE CAN MARQUÈS 
Recull de la 3a sessió 

 

 

L’alcaldessa inicia la sessió fent un repàs a les necessitats detectades a la darrera visita. 

A continuació els veïns comenten els següents temes: 

 

RAMPA PÀRQUING   

• Un veí pregunta qui ha d’encarregar-se del manteniment de la rampa d’accés al 

pàrquing?  

L’alcaldessa explica que el manteniment és a càrrec dels propietaris, en aquest 

cas és la comunitat de propietaris del pàrquing. 

 

CÀRREGA I DESCÀRREGA BOTIGA ZARA  

• Un veí pregunta si l’Ajuntament va prendre accions respecte els horaris de descarrega 

de la botiga ZARA, doncs, generava moltes molèsties als veïns.  

L’alcaldessa explica que efectivament l’Ajuntament va intervenir-hi. També la 

Policia Local està pendent del tema i va comprovant que no incompleixin els 

horaris legals establerts per aquesta activitat.    

 

SOROLLS PER NETEJA LOCAL CASAL MUNICIPAL GENT GRAN 

• El veí que viu a sobre del Casal municipal de Gent Gran comenta que els sorolls que es 

produïen durant la neteja del Casal han desaparegut; pregunta si es tracta d’una solució 

definitiva.  

L’alcaldessa explica que per evitar les molèsties que es produïen al netejar a 

primera hora del matí, es va comunicar a l’empresa de la neteja que iniciessin 

la mateixa pel pis de sota del Casal, així no es generarien molèsties als veïns. 

Aquesta solució és definitiva. Si es tornessin a produir molèsties, es prega al 

veí que avisi a l’Ajuntament. 

 

NETEJA ESPAI PARADISTES EXTERIORS DEL MERCAT MUNICIPAL 

• Un veí vol informar a l’Ajuntament de la queixa que tenen alguns paradistes exteriors 

del mercat municipal. Comenten que quan arriben a primera hora del matí es troben 

molta brutícia al terra on han de muntar les parades, havent de netejar-lo ells. Demanen 

que aquest espai sigui netejat abans que ells arribin.  

S’ha detectat aquesta deficiència i s’hi està treballant per resoldre-ho. 
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CELLER DE RECENT OBERTURA AL BARRI 

• Un veí pregunta de què serveixen les signatures recollides pels veïns en contra de 

l’obertura d’un celler, si finalment l’Ajuntament dóna el permís d’obertura.   

L’alcaldessa i la regidora expliquen que l’Ajuntament té l’obligació d’informar al 

veïnat de la sol·licitud d’obertura, i va obrir el corresponent període d’exposició 

pública, amb l’objectiu de conèixer si existien fonaments i impediment legals 

per negar l’obertura. Es remarca que per impediments legals s’entén, per 

exemple, que en els estatuts fundacionals de la comunitat on ha d’allotjar-se 

aquest negoci, s’indiqui explícitament que resten prohibits aquests tipus de 

negoci. Per tant, les signatures recollides mostren l’opinió dels signants, però 

no poden ser emprades per l’Ajuntament com un impediment legal en la 

concessió de la llicència. 

L’alcaldessa però vol traslladar als veïns que si el celler produeix molèsties i/o 

no compleix els horaris que té establerts, només cal que avisin a l’Ajuntament. 

 

BARS DEL CARRER DE L’HAVANA / DE JOSEP LLANZA / DE CUBA 

• Els veïns assistents es queixen dels greus problemes de soroll que produeixen aquests 

establiments durant les nits i matinades. A més, hi ha un sentiment d’inseguretat per les 

baralles i discussions que mantenen els seus clients.   

L’alcaldessa informa que l’Ajuntament està aplicant tota la normativa legal 

existent per intentar solucionar aquests problemes de soroll. En relació a la 

seguretat, explica que els cossos de seguretat local i autonòmics estan fent, 

amb gran dedicació, un seguiment exhaustiu d’aquests establiments, amb 

l’objectiu de fer complir les ordenances vigents i  evitar situacions conflictives.   

 

FRUITERIA DEL CARRER DE L’HAVANA  

• Un veí informa dels sorolls que es produeix de matinada quan descarreguen els camions 

de grans dimensions d’aquest establiment, en especial quan es fa ús de la rampa de 

ferro que dóna accés al local.  

L’autorització de càrrega i descàrrega d’aquest establiment és de 7 a 9h 

sempre que no hi hagi queixes veïnals. S’ha passat avís al guàrdia de barri 

perquè en faci un seguiment i així, si fos necessari, advertir a l’establiment. 
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CONTENIDORS I ESPAIS PROPERS BRUTS DE L’AVINGUDA CUBELLES  

• Un veí informa que a l’inici de l’avinguda Cubelles es troben un contenidors de la brossa 

que estan bruts, i a més, hi ha dues persones que deixen menjar per als gats cada dia. 

Aquest menjar provoca que les rates que surten d’un solar buit proper, també s’apropin 

per menjar-se’l.    

L’ajuntament cada mes desratitza una zona de VNG, que es fa sistemàticament 

i contacta amb les persones que donen menjar als animals al carrer, i els hi 

demanen que no ho facin, per problemes greus de salubritat de comporta en 

moltes ocasiones. En relació a les colònies de gats, es porta a terme una 

campanya d’anticonceptius, que és la que es mostra més eficient. El 

departament de Medi Ambient ens informa que es posarà un rètol de què no 

està permès donar de menjar als animals seguint les indicacions de les 

ordenances. 

Pel que fa als contenidors de l’Avinguda Cubelles es buiden de manera diària i 

els voluminosos detectats que es deixen abandonats de manera incívica al seu 

voltant, no romanen més de 24h. A més , hi ha un servei de neteja manual que 

repassa el seu entorn de manera diària i un servei de neteja amb aigua a 

pressió per mantenir-los en bon estat i sense olors. 

 

OBRES FILTRACIONS PLAÇA E. C. RICART 

• Un veí informa que les obres realitzades per les filtracions de la plaça no estan ben 

realitzades, indicant que moltes de les rajoles adjacents estan soltes i ballen. 

S’han fet  uns treballs de diagnòsi amb la USM i la Companyia d’Aigües.  La 

Companyia d’Aigües ha  comprovat que no hi ha pèrdues de la xarxa que aporti 

aigua al badalot, en especial s’han comprovat les arquetes més properes. 

La  USM va detectar, mitjançant aportació d’aigua constant a la paret ,que 

aquesta anava penetrant. S’ha  rejuntat tota la paret “est” la que dóna al carrer 

Josep Llanza. Abans de fer el mateix tractament a totes les parets es vol 

comprovar la seva eficiència. 

 

VARIS 

• Els veïns es queixen dels problemes que comporten els gossos que tenen uns propietaris 

incívics, defecacions i pixats, que es reprodueixen per les places i jardins del barri. 

• Els veïns es queixen de l’ús dels monopatins i de les bicicletes per alguns usuaris poc 

respectuosos. En alguns casos posant en perill la integritat física dels veïns. 
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• Un veí demana que els jardins propers a la zona de mercat exterior, siguin netejats un 

cop finalitza el mercat, doncs els plàstics i bosses amb l’efecte del vent acaben als 

jardins, donant una imatge de brutícia i deixadesa. 

Quan finalitza l’activitat dels dissabtes al mercat del centre un equip 

extraordinari de neteja torna a deixar els espais en bones condicions de 

qualitat i neteja; tot i que de vegades, el vent pot dificultar aquesta feina. 

Aquesta incidència que pot sorgir en aquestes ocasions, es mirarà de controlar 

de millor manera per part de la concessionària municipal. 

 

Actualitzada 24 d’octubre de 2016 

 


