
 
 
Data i lloc:  17 d’octubre 2018 al club de tennis  
Durada de la sessió: 19.30 h – 21:00 h  
Assistència: 11 persones i amb la presència de Neus Lloveras, Blanca Albà, Glòria Garcia, Olga Arnau i Joan 
Giribet.  
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE L’ARAGAI  
Recull de la 5a sessió 

 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE L’ARAGAI 

 

ABOCADOR CLANDESTÍ ORTOLL  

Es demana que es vigili i netegi l’abocador clandestí de l’Ortoll. 

Des de la Regidoria  de Medi Ambient, per mitja dels vigilants de Medi Ambient, vigilen aquest 

lloc, i controlen que no es tiri cap tipus d’escombraries ni de poda. 

Quant detecten que s ha tirat alguna escombraria o poda, avisen a la Unitat de Serveis de 

l’Ajuntament, que procedeix a retirar-ho. 

 

COTXES A MOLTA VELOCITAT  

S’explica que els cotxes a la ronda Ibèrica van a molta velocitat, especialment a la 

rotonda del carrer dels Ocells. Es demana posar un radar o fer algun tipus d’actuació.  

Des del servei de Mobilitat informen que en breu s’activarà una campanya de control de velocitat 

en aquest tram. Es posaran cartells de velocitat controlada per Radar, i paral·lelament es posaran 

uns aforadors de vehicles per saber la quantitat de vehicles que passen per la zona. 

 

Al carrer de la torre del Vallès potser s’hauria de posar alguna banda sonora ja que els 

cotxes van molt ràpid.  

A finals d’octubre es va regularitzar la cruïlla av. Torre del Vallès – av. Aragai, col·locant dos 

stops, un per a cada sentit de circulació, a l’av. Torre del Vallès. Per tant, en aquest punt els 

vehicles s’han d’aturar, perquè tenen preferència els que circulen per l’av. Aragai. 

Alhora  també s’ha posat en marxa una campanya de control de velocitat per part de la Policia 

Local. 

La instal·lació de bandes reductores no és recomanable, ja que provoquen soroll. Per això, 

s’haurien de demanar signatures a favor de tot el veïnat, sinó ni es valora aquesta opció. 

 

RONDA IBÈRICA 

Es demana que es cuidin els parterres de la ronda Ibèrica i s’arregli el carril bici.  

Es va fer el manteniment la mateixa setmana al barri, inclosa la ronda, i es considera que l’estat és prou 

correcte. 
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VIGILÀNCIA AL BARRI 

Es demana més vigilància policial al barri.  

La Regidora Gloria Garcia, explica que està en projecte ubicar les noves dependències de la Policia Local al 

barri, s’han suprimit els agents de barri motoritzats, per vigilància amb cotxe patrulla amb estades estàtiques 

en alguns punts del barri.  

Aquest canvi s’ha produït per l’estat d’alerta antiterrorista, que prohibeix que un policia local vagi sol, la 

normativa els obliga a anar com a mínim dos. 

 

ENLLUMENAT  

Hi ha diverses queixes sobre l’enllumenat del barri. Sovint es queden sense llum. 

Es comenta que en general la il·luminació està malament a tota la ciutat. A partir de desembre, 

si tot va bé, es canviarà l’enllumenat de tota la ciutat. 

 

MOSQUIT TIGRE 

Hi ha molts problemes amb el mosquit tigre.  

A l’Aragai les finques disposen de zones enjardinades sotmeses a reg, i malgrat les actituds 

preventives que puguin desenvolupar els veïns i veïnes, es fa difícil eliminar completament 

aquests possibles focus de proliferació dels mosquits.  

 

SOLAR BRUT 

Al carrer Alosa hi ha un solar municipal que està molt brut i mal cuidat.  

Segons s’informa des del Departament de Servei de Llicències i Disciplina urbanística, en aquest 

carrer no hi ha cap solar de propietat municipal. 

 

CONTENIDORS  
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Es comenta que els contenidors del barri són una deixalleria de mobles. Per altra banda, 

es felicita a l’Ajuntament pel nou servei de recollida de poda.  

S’explica que l’Ajuntament està preparant una campanya per recollir els mobles i altres 

voluminosos un cop a la setmana a cada barri, a part del servei ordinari de recollida de 

voluminosos.  

 

 

 

 
Darrera actualització 
22 de gener de 2019 


