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L’ALCALDESSA AL BARRI DE CAN MARQUÈS 
Recull de la 5a sessió 

 

 

 

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.  

S’ha comunitat aquesta demanda a la Policia Local. 

 

NETEJA 

El veïnat es queixa que la neteja amb aigua a pressió de sota els porxos del carrer de l’Havana 

és insuficient. 

Els porxos del carrer de l’Havana, tot i ser de titularitat privada, es netegen amb aigua a 

pressió un cop a la setmana. 

  

RAMPA PÀRQUING I ZONES PRIVADES D’ÚS PÚBLIC 

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

parterres de la plaça i zones colindants als edificis. Han fet una reparació per evitar filtracions al 

pàrquing i creuen que és l’ajuntament qui l’hagués hagut de fer. 

L’alcaldessa  es compromet a convocar una reunió per veure quina és l’actuació que s’ha 

realitzat i de qui era la responsabilitat. En cas de ser municipal, l’assumirà. 

 

Una veïna del carrer de l’Havana, 14 explica que han demanat pressupost a una empresa 

constructora per habilitar la rampa d’accés del bloc al carrer, per les persones amb mobilitat 

reduïda. Pregunta si se’n pot fer càrrec l’ajuntament d’aquesta millora. 

 

CONTENIDORS 

Els veïns es queixen de l’estat dels contenidors els dissabtes per la nit, que no es recullen fins 

dilluns al matí, després que els locals d’oci i restauració llencin la brossa. 

El regidor Joan Giribet explica que està a punt d’iniciar-se un nou contracte per la neteja a la 

ciutat. Una de les millores que presenta aquest contracte és la recollida diària porta a porta de 

les restes de fracció orgànica als establiments de restauració a partir del mes de gener. Una 

altra millora serà l’ampliació del servei de recollida de mobles que es farà cada dia a una zona 

diferent de la ciutat. 
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També expressen queixes sobre el soroll excessiu que es fa durant la recollida i buidat dels 

contenidors. 

Un dels contenidors de rebuig que hi ha davant dels números 2-4 de l’avinguda Cubelles té el 

pedal d’obertura de la tapadora trencat. 

Des del servei responsable ens informen que s’ha reparat el pedal trencat.  

 

NETEJA ESPAI PARADISTES EXTERIORS DEL MERCAT MUNICIPAL 

Els veïns es queixen de l’estat en que queda la plaça després de l’activitat de les parades 

exteriors del mercat dels dissabtes. Demanen que es recordi als paradistes que han de deixar 

l’espai en les millors condicions possibles. 

Durant el mercat no sedentari del Centre dels dissabtes al matí, es generen residus (orgànics, 
embolcalls, cartró....) i es obligació dels paradistes d’acord amb el reglament de mercadals de 
dipositar les deixalles en els punts i contenidors instal·lats a l’efecte, per tal de deixar 
completament neta la part ocupada. En aquest sentit,  l’equip de controladors que te contractat 
l’Ajuntament procura que els paradistes compleixen les seves obligacions de neteja de l’espai 
ocupat per les parades i el dipòsit de les deixalles als llocs adients. 
 
Tot i així, hi ha zones del mercadal que després de la finalització de l’activitat queden plenes de 
deixalles.  
 
Des de l’Ajuntament es tenen previstes una sèrie de mesures per millorar la situació: 
 
-Per part del servei de mercadals, es remetrà una circular a tots els paradistes on se’ls hi 
recordarà les obligacions que tenen en referència al manteniment de l’estat de l’espai ocupat 
per les parades una vegada hagin finalitzat la seva activitat, on també se’ls informarà que 
podran tenir sancions si no compleixen aquestes obligacions.  
 
Es farà un seguiment més exhaustiu, mitjançant la figura dels controladors del mercadal, què 
també informarà i recordarà als paradistes de l’obligació de deixar les deixades als llocs adients. 
 
-Des de el servei de neteja, es presentarà una proposta per instal·lar cada dissabte en llocs 
predeterminats del mercadal una sèrie de contenidors complementaris per la recollida de  cartró 
i plàstics. 
 

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. Pensen que la durada del semàfor de la rambla Samà és 

excessiva, si es pogués reduir l’estona que el semàfor està en vermell s’evitaria molt soroll. 

 

MARQUESINA AUTOBUSOS  

El veïnat comenta que la marquesina de la parada d’autobusos de la rambla Samà és massa 

petita pel volum de línies a qui dona servei.   
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Des del servei de Mobilitat comuniquen que davant de la marquesina hi paren només els busos 

de la línia urbana. Els interurbans han d'aturar-se més avall, on hi ha el banc a tocar de la 

tanca de l'escola. Malgrat això, es tindrà en compte quan es pugui actuar en aquesta parada.  

 

ESTAT DELS CARRERS I PLACES  

Un veí comenta que a la plaça de minusvàlid del davant del número 14 del carrer de l’Havana 

s’hi fa un toll d’aigua molt gran quan plou.  

S’ha comunicat al servei responsable. 

 

Una altra queixa és que els parterres, on s’hi havia plantat unes flores, ara estan descuidats i hi 

ha rates  
Des del servei de Jardineria ens comuniquen que actualment els parterres presenten un 

adequat estat de poda i manteniment i que, a la primavera, es fa plantació de flors de 

temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualitzada 28 de gener de 2019 

 


