
 
 
 
 
Data i lloc: Dimarts 27 de gener de 2015 al Centre Cívic i Esportiu La Collada-Els Sis Camins  
Durada de la sessió: 19.30 h – 21:10 h  
Assistència: 14 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras i Francesc Sánchez 
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE LA COLLADA- SIS CAMINS  

Recull de la tercera sessió 
 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE 

LA COLLADA-ELS SIS CAMINS 

 
ENLLUMENAT   

� Diferents queixes de veïns perquè l’enllumenat públic s’espatlla sovint quan plou i també 

quan no plou.   

El regidor Francesc Sánchez explica que s’ha pactat amb l’associació de veïns que cada 

vegada que plogui SECE, l’empresa concessionària de part de l’enllumenat públic, 

passaran a mirar-ho i que s’analitzarà com arreglar aquest problema.  

 

� Veí de Passatge Lourdes es queixa de la poca il·luminació del passatge.  

 

SEGURETAT  

� Queixa per la poca presència policial i que passen poc pels carrers secundaris. 

 El regidor Francesc Sánchez explica que s’ha parlat amb la policia local per tal de canviar 

 el recorregut i que s’intentarà que en el proper plec de condicions, els cotxes de policia 

 portin GPS per tal de poder fer un control i seguiment dels itineraris que fan.  

 

MOBILITAT 

� Veïna es queixa de la sortida del barri pel càmping. Va tenir un accident en el qual els 

dos cotxes van quedar sinistre total i hi ha hagut més accidents i risc per a les persones 

que hi circulen a peu.  

En data 22 d’abril es va fer una visita amb diferents tècnics municipals amb la veïna 

implicada al lloc de l’accident per tal de valorar opcions de millora. A més, la Diputació 

de Barcelona ha presentat una avantprojecte de carril per a bicicletes i vianants a la 

carretera BV-2115 entre el càmping Vilanova Park i la ronda Ibèrica per tal de millorar-

ne la seguretat. 

  

� L’avinguda Rocacrespa a l’alçada de l’escola Cossetània és un tap a les hores punta 

escolars perquè hi van a parar tots els vehicles de l’escola Ítaca, institut Mallafré i escola 

Cossetània i a més s’enfanga molt quan plou. 

El regidor Francesc Sánchez comenta que el tap de cotxes és una situació inevitable i 

que cal mantenir la policia a les entrades i sortides de les escoles per gestionar aquest 
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trams més conflictius. Respecte al tema de que la zona s’enfanga, és un assumpte que 

s’arranjarà amb la urbanització de l’Eixample Nord ja que aquesta zona pertany a 

aquesta  àrea.  

 

� El c. Fraig té un tros de carreró de sortida del barri que està asfaltat però no és legal. 

Està mal il·luminat i té dos garrofers al mig del camí. 

 L’alcaldessa comenta que el Pla de Mobilitat que s’està elaborant ha de servir per 

 endreçar aquests aspectes i convida els assistents a assistir al taller participatiu sobre 

 mobilitat que es farà el dissabte 7 de febrer.   

 
 

SOLARS 

� Veí de Passatge Lourdes es queixa que van tallar les herbes del solar però que han 

tornat a sortir i caldria netejar-lo. 

 Aquesta demanda ha estat derivada al Servei de Llicències i Disciplina urbanística. 

 

� Veïna comenta que el solar de Torre del Vallès es crema cada any i demana que es 

netegi. El solar és privat. 

 Aquesta demanda ha estat derivada al Servei de Llicències i Disciplina urbanística. 

 

MANTENIMENT I NETEJA CARRERS 

� Veí de Passatge Lourdes es queixa de problemes amb la vorera del terreny que li van 

expropiar. Està pendent d’una trobada amb el regidor d’Urbanisme. 

Des del Departament d’Urbanisme estan en contacte amb el veí i s’està tramitant aquest 

tema. 

 

� Veí comenta que moltes voreres no tenen rampes d’accés. 

 L’alcaldessa explica que aquestes rampes es van fent a tots els carrers però es prioritza 

 aquells on hi ha la demanda d’alguna persona que ho necessita. 

 

� Veí explica que a Rambla Arnau de Vilanova amb Ronda Ibèrica, just davant el parvulari 

de l’escola Ítaca, els forats dels escocells no estan tapats, són perillosos i fa molta calor 

per la manca d’ombra. 

 Des de Serveis Viaris es tindrà en compte en futures compres d’abres de reposició. 

 

� Veí de c. Fraig comenta que surten moltes rates de la part del carrer no urbanitzable. 

Des de l’ajuntament se li va dir que aquesta part no era competència municipal. 



L’alcaldessa al teu barri 

 

3 

Tot i que a l’entorn de les zones no urbanitzades les rates són força difícils de controlar, 

a la propera desratització es tindrà en compte el carrer del Fraig. 

 

TRANSPORT PÚBLIC URBÀ 

� Es pregunta si l’ajuntament té previst que el transport urbà sigui gratuït per als jubilats. 

El regidor Francesc Sánchez explica que s’ha començat a introduir la tarifació social per 

tal que en les taxes pagui menys qui menys té. S’està treballant perquè l’autobús sigui 

més barat depenent dels ingressos. 

  

IBI 

� Veí de Passatge Lourdes es queixa d’un pagament referent a una taxa per revisió del 

cadastre i que li han catalogat un espai de galliner com a magatzem. 

 Se li recomana que faci al·legacions perquè hi ha hagut errors en la revisió cadastral. En 

data 28 de gener, el veí ja ha parlat amb el Departament de Gestió Tributària per 

tramitar l’al·legació. 

 

MEDI AMBIENT 

� Veí de c. Domènech Montaner comenta els conills estan proliferant per tot el barri.  

 El Departament de Medi Ambient no ha rebut cap queixa referent a aquest tema, en cas 

 de persistir la molèstia caldrà comunicar-ho a aquest departament. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darrera actualització 
8 de juny de 2015 


