
 
 
 
 
Data i lloc: Dimecres 15 de gener de 2014 al Casal municipal de gent gran   
Durada de la sessió: 19:30 h – 21 h  
Assistència: 30 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras i Blanca Albà   
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE CAN MARQUÈS 
Recull de la sessió 

 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE CAN MARQUÈS 

 

ENLLUMENAT 

Davant d’Hisenda hi ha una llum apagada (porxo).  

La Unitat de Serveis Municipals ha reparat la llum.  

 

A les 12 h de la nit s’apaguen tots els focus. Es demana si se’n podrien apagar només la meitat. 

A l’avinguda de Cubelles els han posat doble il·luminació i aquí no.  

S’han reparat les llums que fallaven i feia que la plaça es veiés fosca.  

 

Els fanals de la plaça Soler i Carbonell no tenen tapa.  

Des de Serveis Viaris informen que malauradament roben les tapes i quan es detecta els 

mateixos operaris miren d’arreglar-ho. Així mateix es recomana al veïnat denunciar aquestes 

situacions per tal de solucionar-ho.  

 

ARBRAT  

Hi ha unes moreres de la plaça que s’han de podar. N’hi ha una que està morta amb branques 

seques.  

El dia 28 de gener de 2014 s’han podat les moreres. 

 

SOROLLS I BRUTÍCIA  

A l’estiu juguen a la plaça fins a molt tard, no hi ha vigilància a la nit, fan les seves necessitats, 

vomiten,...  

Aquest sector es neteja de manera diària amb un peó d’escombrada manual, sobretot dins la 

plaça d’Enric Cristòfol Ricart, i s’utilitza els mitjans mecànics un cop a la setmana. En el cas que 

es detecti un residu esporàdic que pugui atemptar a pudors o a la salubritat, es destina un 

servei especial d’acció immediata que intervé al moment. 

 

La Policia Local no patrulla. Passen en cotxe però no van a peu per la plaça. 

El guàrdia destinat a Can Marqués visita regularment  el barri.  
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Quan porten els contenidors extres que es posen al mercat la matinada de dissabte, fan molt 

soroll.  

Els contenidors que envolten el sector de Can Marqués són de la tipologia de càrrega lateral i 

sistema soterrat, que no provoca cap soroll (a banda del que pugui produir el mateix camió en 

la seva tasca de recollida); en canvi, el sistema de recollida dels contenidors soterrats, 

requereixen un temps específic de dedicació, el qual pot ser susceptible a algun soroll per la 

manipulació d’elements mòbils i mecànics. A tal efecte, i amb l’ànim de minimitzar les molèsties 

que es puguin originar als veïns de la zona, es controlarà les actuacions de recollida i 

s’informarà a l’empresa de l’esmentada incidència per tal que adopti les mesures més adients. 

 

Per altra banda, periòdicament es realitza una revisió de l’estat dels contenidors soterrats i 

l’empresa concessionària és la responsable del manteniment i la restitució de les peces que 

manquen. 

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

ha fet malbé les columnes. També manifesten que ja no hi van a netejar.  

Des de Serveis Viaris informen que la neteja d’aquest espai es fa de 

manera puntual quan hi ha una demanda. També, que és probable 

que l’estat de les columnes sigui a causa dels gossos i no de l’aigua 

a pressió.  

 

Quan els bars llencen el vidre al contenidor fan molt soroll.  

S’ha realitzat una reunió amb el Gremi que traslladarà aquesta problemàtica als bars i 

restaurants del centre per minimitzar aquesta problemàtica.  

 

Una altra queixa és que els parterres estan mal cuidats, bruts i hi ha rates. 

S’ha realitzat una intervenció als parterres de la plaça del Mercat i 

van actuar en un niu de rates. S’ha avisat a la companyia d’aigües 

perquè faci també una intervenció als imbornals-clavegueram.  

 

 

MOBILITAT  

Es destaca la problemàtica del pas de vianants davant l’Escola Pompeu Fabra. El veïnat planteja 

propostes com per exemple canviar el sentit de circulació del carrer Pelegrí Ballester (tram 

entre la Rambla Salvador Samà i del Pare Garí).  

El servei de Mobilitat i la Policia Local  no valoren necessari fer el canvi de circulació en aquest 

punt ni alçar el pas de vianants. En tot cas, s’informa al representant de l’Associació de Veïns 
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que si recull signatures dels veïns afectats a favor d’aquesta intervenció es podrà tornar a 

plantejar la situació. 

 

SKATERS  

Els skaters trenquen les escales del mercat. Divendres a la tarda és una vergonya perquè la 

gent no pot accedir al mercat per les escales. 

La regidora Blanca Albà va explicar a la sessió que s’està treballant per solucionar aquesta 

problemàtica.  

 

FILTRACIONS A L’APARCAMENT  

Un altre dels problemes detectats pel veïnat són les filtracions que s’estan produint a 

l’aparcament.  

En una inspecció a la plaça, s’han detectat rajoles trencades i s’han reparat. 

Per altra banda, el passat mes de gener de 2015 es van realitzar els treballs de reparació de les 

filtracions a la plaça. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Darrera actualització  
3 de febrer de 2015 


