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L’ALCALDESSA AL BARRI DE CAN MARQUÈS 
Recull de la 4a sessió 

 

 

 

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. És una preocupació que s’està abordant des de tots els 

àmbits i també es fan inspeccions de Salut que, van comportar la clausura temporal 

d'algun establiment. 

 

INCIVISME 

• Els veïns expressen la seva preocupació perquè, durant tot el dia, però especialment a la 

nit, es reuneixen grups de persones que provoquen molèsties per soroll, brutícia i 

consum de drogues. Demanen més presència policial. 

Des de la Policia Local ens informen que es planificaran punts de control preventiu. 

 

• 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. 

L’alcaldessa explica que s’està fent un diagnòstic sobre els resultats de l’aplicació de 

l’Ordenança de Civisme perquè s’està veient que no ha tingut els efectes previstos. 

Actualment ja hi ha un reforç de brigada de neteja però s’està treballant per l’elaboració 

d’un nou Pla. 

 

• Els veïns es queixen de la circulació de bicicletes per la Rambla per part d’alguns usuaris 

poc respectuosos. Senten que en alguns casos posen en perill la integritat física dels 

veïns. Creuen, a més, que la senyalització actual no és suficient i que caldria prendre 

altres mesures. 

L’alcaldessa explica que està previst millorar la senyalització a la zona de la Rambla a 

banda d’estudiar altres mesures per minimitzar els riscos pels vianants.  
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• Un veí suggereix la possibilitat de parlar amb els mestres de les escoles del voltant 

perquè incideixin en els joves sobre la importància del civisme.   

 

GRAFITS 

• Una veïna diu que han aparegut uns grafits a les columnes de la plaça Soler i Carbonell. 

Des dels Serveis Viaris ens comuniquen que el dia 29 d’octubre s’han netejat aquests 

grafits. 

 
• Un veí diu que hi ha grafits a la façana del bloc de pisos del carrer Josep Llanza 

cantonada amb carrer Havana.  

Des dels Serveis Viaris ens comuniquen que el dia 27 d’octubre s’han netejat aquests 

grafits. 

 

CONTENIDORS 

• Una veïna explica que a la zona de contenidors soterrats del lateral del Mercat n’hi ha 8 

de rebuig i només un de cadascuna de les fraccions de recollida selectiva. Demana si es 

podria estudiar la possibilitat de reduir els de rebuig i ampliar els de vidre, plàstic i 

cartró. 

Des dels Serveis Tècnics Municipals ens comuniquen que els contenidors estan 

correctament dimensionats i no es poden reconvertir sense risc a desbordaments 

 

FILTRACIONS PLAÇA E. C. RICART 

• Un veí informa que, després de la intervenció, continuen havent filtracions a 

l’aparcament.  

L’alcaldessa informa que s’ha fet  un tractament a la paret del carrer Josep Llanza. Un 

cop comprovada la seva eficàcia, s’aplicarà el mateix tractament a tot l’espai afectat dins 

de les accions del Pla de Manteniment 2017. També es farà una intervenció per 

reconduir les aigües pluvials a l’alçada de la rampa del pàrquing soterrat.  
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COLÒNIES ANIMALS 

• Una veïna expressa la seva queixa per la proliferació de coloms als voltants de la plaça 

E.C.Ricart. 

Des del Servei de Medi Ambient ens comuniquen que l’augment de la població 

d’aquestes aus és multifactorial. S’adapten fàcilment a la climatologia i per tant el seu 

període reproductiu dura gairebé tot l’any. Facilita la seva permanència si hi ha lloc on 

puguin aixoplugar-se, façanes d’edificis, balcons, etc,  on poden descansar i la 

disponibilitat de menjar, especialment si hi ha persones que els alimenten.  En aquest 

punt concret de la ciutat no es tenia constància de que la població de coloms hagués 

augmentat, tot i així es comunicarà a l’empresa que realitza el control de plagues.   

 

• Un veí pregunta per què no hi trampes pels gats del carrer. Vol saber què es fa al 

respecte. 

El problema dels gats urbans és complex, hi ha persones que els alimenten i els hi 

dipositen aliment i aigua pels carrers. Quan els alimentadors volen col·laborar amb 

l’ajuntament es procedeix a la captura i esterilització dels gats i en alguns casos es 

desplacen a un altre emplaçament. Hi ha instaurades a la ciutat  3 colònies controlades. 

 El problema és quan els alimentadors no volen col·laborar, sense implicació és gairebé 

impossible capturar un gat salvatge. Cal recordar que donar de menjar als animals 

(coloms i gats) a la via pública és una infracció tipificada a l’Ordenança d’Animals.  

 

CIRCULACIÓ 

• Un veí demana si es podria posar un radar a la rambla Samà. Els vehicles hi circulen a 

altes velocitats. 

 

• Un veí pregunta per què les bicicletes no han de pagar impostos i a més circulen sense 

llum per la nit. 

El servei de Mobilitat municipal explica que l’impost de vehicles de tracció mecànica no 

s’aplica a les bicicletes. Qui regula qui paga aquest impost és l’estat i les bicicletes no hi 

estan incloses.  

Pel que fa a les llums, a la ciutat, segons el Reglament General de Vehicles les bicicletes 

sí que han de portar llums, tan davant com darrera quan circulen de nit, túnels o 

condicions de poca visibilitat com per exemple en una tempesta. 
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VIA PUBLICA 

• Una veïna diu que al carrer Vapor, a l’alçada del supermercat JR, la vorera és molt 

estreta i està feta malbé dificultant el pas dels vianants. 

Hem traspassat aquesta petició als Serveis Viaris. 

 

VARIS 

• Un veí demana si es podria informar als veïns de la plaça dels horaris d’inici i final dels 

actes que s’hi fan per Festa Major. 

Hem traspassat aquesta petició al departament de Cultura.  

 

• Un veí demana per què no s’han mantingut els colors originals a les façanes de les 

dependències municipals dels baixos dels edificis de la plaça E.C. Ricart. 

Des del servei de Projectes ens comuniquen que es tindrà en compte aquest 

suggeriment.  

 

Actualitzada 11 de novembre de 2016 

 


