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RESPOSTES AUDIÈNCIA PÚBLICA 15 d’OCTUBRE de 2015 

1.- En relació amb l’accessibilitat al barri de La Marina, i en concret a la vorera del c/Foneria 
amb Pg Zona Franca, malmesa per les obres del metro:  

Aquesta zona pertany a les obres del metro. Durant aquest any s’han fet dues actuacions: 
- Gual nou al Pg. Zona Franca/Foneria costat mar-llobregat 
- Millora rampa de formigó existent al gual provisional muntanya-llobregat. 
 
2.-En relació amb  les pissarres de comerços a les voreres de la via pública.  
 
El departament de Llicències i Inspecció procedirà a fer seguiment dels comerços que ocupin la via 
pública sense autorització, malgrat que serà necessari prèviament rebre informació sobre quins locals 
són objecte de queixa. 

3.- En relació amb Jardins de Sant Cristòfol i en concret a la falta d’enllumenat i els problemes 
d’inseguretat que comporta:  

Derivada actuació al departament d’Enllumenat, estem a l’espera de rebre resposta. 

4.- En relació amb les motos aparcades a les zones no autoritzades a les voreres de la Ciutat de 
la Justícia:  

La Guàrdia Urbana informa que malgrat que hi ha zones específicament habilitades per a 
l’estacionament de motos s’ha observat un augment d’aquests vehicles que estacionen fora d’aquestes 
zones (que ja estan plenes) o en espais que dificulten el pas per als vianants. S’ha iniciat un seguiment 
per denunciar els estacionaments abusius i alhora un estudi per habilitar més espai per a vehicles de 
dues rodes. 

5.- En relació amb la lentitud del nou equip de govern per actualitzar la informació al Web pel 
que fa a la informació sobre els consellers, actuacions del Districte, de l’Ajuntament, etc..:  

Des del Districte, s’intenta publicar la informació a la què es refereix tan bon punt aquesta arriba al 
departament competent. 

Però s’ha de tenir en compte que alguna informació com a la què vostè fa referència, tot i conèixer-la, 
no es pot penjar del Web fins que no s’ha seguit tot el protocol jurídic, com per exemple és el cas dels 
Consellers, que no es va poder publicar fins que no varen estar nomenats, o l’Ordre del Dia del Plenari, 
fins que no està validada. 

6.-En relació amb  les marquesines de la línia d’autobús número 79 de  Pl. Espanya a Av. 
Carrilet que tot i no haver recorregut no estan anul·lades: 

S’ha realitzat un pentinat per les parades i l’única informació referent a la línia 79 que encara existeix 
és la que figura als plànols municipals, els quals els actualitza l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

7.-En relació amb  les reivindicacions d’un local al c/Química: 

La Comissió de Govern aprovarà en els propers dies l’adquisició d’aquest local per un import de 
924.000€. Un cop confirmada l’adquisició, procedirem a analitzar les necessitats d’aquesta zona i a 
prioritzar questes necessitats per determinar els usos d’aquest nou equipament. 
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8.-En relació amb la renovació de les tanques de les pistes del Parc Can Sabater: 

S’ha obert un expedient per reparar la tanca de la pista i quedarà fet abans de finalitzar el 2015. 

9.- En relació amb l’incivisme dels joves fent festes fins tard, botelló i brutícia a la Pl. 
Bonaventura Durruti i Polvorí: 

Des de Guàrdia Urbana s’han passat aquestes molèsties a les patrulles encarregades del control de 
l’espai públic per a que en cas que s’observi es denunciï i el servei de civisme ho incorporarà a les  
prospeccions. 

10.- En relació amb Mare de Déu de Port, 401-403 i els recollidors de ferralla que amenacen 
comerços: 

Quan es produeixin aquests fets cal que la persona afectada truqui immediatament al 112. De totes 
maneres, es passarà nota als cossos de seguretat perquè ho incorporin en el seu seguiment. També, 
com a persona afectada pot adreçar-se a qualsevol comissaria i denunciar els fets.  
 
Així mateix,  es parlarà amb els tècnics de civisme perquè s’incorpori a les prospeccions. 
 

11.- En relació amb el deteriorament dels Jardins de Drets Humans: 

Segons Parcs i Jardins el deteriorament és degut al mal ús dels usuaris, sobretot propietaris de gossos. 
La Guàrdia Urbana realitzarà control atès que el manteniment que es du a terme de manera habitual 
no és suficient per pal·liar la situació. 
 
12.-En relació amb la falta de manteniment de la jardineria a la  Pl. Sánchez Rios: 

Parcs i Jardins informa que es realitza el manteniment  habitual a un espai de les seves 
característiques, però faran una revisió per si hi ha algun tema destacable a tractar. 
 
13.-En relació amb el mal estat de les voreres del c/Alumini i c/ Energia: 

Durant aquest any s’han fet actuacions puntuals. Al c/Energia, bancs i millora d’escocells, i a la vorera 
del c/Alumini entre Bronze i Alts Forns s’ha millorat l’accessibilitat a un pas de vianants existent.  
 
14.- En relació amb el fet que les palmeres del Pg de la Zona Franca, s’estan morint. 

Segons Parcs i Jardins, algunes de les palmeres han patit atac de morrut i altres paràsits i malalties. 
Aquest atacs a Barcelona són difícils de controlar ja que no hi ha depredadors naturals (són espècies 
invasores). S'ha fet tractament fitosanitari i estem a sobre de la seva evolució. Algunes palmeres 
moren per la seva situació fitosanitària, les hem de talar, no podem fer altra cosa.  
 
15.-  En relació amb les trucades al 112 sense resposta: 

De vegades l’alta concentració de requeriments als 112 i la priorització de trucades, fa que les 
demandes s’atenguin amb posterioritat. En el cas que no s’atengui de seguida pot ser degut a que les 
patrulles estan ocupades amb altres serveis o bé hi ha altres requeriments definits com a urgents. 

16.- En relació amb el requeriment de més vigilància al Poble-sec:  

Guàrdia Urbana pren nota de la sol·licitud i en la mida que ens sigui possible intentarà reforçar la 
presència d’agents al barri. 
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17.- En relació amb  l’adaptació per a persones amb mobilitat reduïda de l’estació de metro de 
Pl. de Sants:  

Des del Districte s’ha instat a l’Ajuntament perquè segueixi reclamant a la Generalitat aquesta actuació. 
Així mateix, aquesta petició s’incorporarà al Consell de mobilitat per seguiment. 

18.- En relació amb  el fet que la línia d’autobús 70 no estigui en servei ni els diumenges ni els 
festius: 

Contactat amb TMB, informen que efectivament  la línia 70 dóna servei els feiners i dissabtes, sense 
que estigui pressupostat el servei als festius. La posada en servei d’aquesta línia els dies festius implica 
que es doti de pressupost extraordinari a l’operador TMB. 

19.- En relació amb  la proposta que la línia d’autobús H10 acabés el seu recorregut o passes 
per la Pl. de Sants, ja que passa per l’Estació de Sants: 

TMB informa que entre d’altres inconvenients, aquest fet faria que el seu recorregut se solapés amb la 
línia D20 que serveis l’eix de la Creu Coberta – C. Sants – Ctra. de Collblanc. 

20.- En relació amb  les motos  mal aparcades en diferents zones del barri: a la placeta situada 
al final del c/ Finlàndia, al començament del c/Sant Antoni (enmig dels pins) i per últim, a la 
Rambla Badal: 

S’ha iniciat un seguiment per denunciar les motos que estacionen en els espais que dificulten el pas 
dels vianants. Ja s’havia fet en el cas del Pg de Sant Antoni i el tornem a activar. En el cas de la Rambla 
Badal estem a l’espera de confeccionar una proposta que trobi lloc adequat i reguli l’estacionament de 
vehicles de dues rodes. 

21.- En relació amb les terrasses de bars o restaurants que ocupen en excés l’espai públic 
provocant molèsties als vianants: 

Aquesta infracció s’aborda de manera coordinada en la  Taula de Policia Administrativa de Districte, i 
s’actua en aquells espais i/o locals on es detecta que infringeixen, sent una tasca habitual que els 
agents destinats al control dels establiments públics ja fan. 

22.- En relació amb el fet que al c/ Fernández Duró cantonada c/Finlàndia, entre l’últim fitó i la 
vorera queda un espai on poden aparcar els cotxes impedint el pas als vianants,  i que a més a 
l’altra vorera de c/Finlàndia, on hi ha un gual, també aparquen els cotxes, sol·licita col·locació 
de fitó: 

S’ha passat l’ordre de treball a la brigada municipal i quedarà resolt abans de finalitzar el 2015. 

23.- En relació amb el canvi de sentit al c/ Finlàndia, i el fet que alguns camions llargs es troben 
que no poden girar ni al c/ Mont-Ros ni al c/ Sagunt, i la seva proposta de col·locar un senyal de 
trànsit a c/Antoni de Capmany amb la mida dels vehicles que poden passar. 

Guàrdia Urbana informa que observat aquest fet i que els vehicles grans tenen dificultat de gir, i 
considerant que la configuració viària de la zona és l’adequada i facilita la mobilitat dels veïns, es 
realitzarà una proposta de senyalització per evitar que certs vehicles puguin entrar pel c/Finlàndia. 
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24.- En relació amb  l’empitjorament de la circulació a la part baixa de la ctra de Sants a 
conseqüència de la remodelació de Pl. Sants, zona de la nova font:  

La nova configuració de la plaça va provocar la supressió del gir que donava la volta a la plaça fet que 
va obligar a fer un carril de gir des del mateix carrer de Sants. El departament de Mobilitat de 
l’Ajuntament és conscient d’aquesta situació i té pendent l’estudi general de la regulació semafòrica i 
altres mesures que facilitin el trànsit en totes les vies. 

25.- En relació amb l’obra de Roger amb Juan de Sada, enderroc i construcció d’aquest edifici, i 
la preocupació que afecti als seu domicili al c/ Violant d’Hongria, 30-32 a tocar de l’obra: 

Des del Districte, se l’ha convocat a una reunió per tractar el tema el proper 21 de desembre. 

26.-En relació amb el Barri de Plus Ultra i diverses actuacions sol·licitades tals com que els 
cotxes no aparquin als carrers peatonals, que es retiri la tanca de l’església Evangelista i que es 
senyalitzi el límit velocitat: 

Guàrdia Urbana informa que s’ha iniciat un seguiment per denunciar els vehicles que estan en 
infracció, especialment en els carrers de recent remodelació. Pel que fa al tema de la tanca, s’ha 
demanat a l’església que la posi el temps mínim imprescindible, atès que és una mesura que s’ha 
d’entendre de seguretat per a les persones que surten quan s’ha acabat l’ofici religiós. Es farà també 
seguiment d’aquest fet.  

27.- En relació amb l’absència del regidor en els actes del Districte. 

L’equip de govern aposta per un treball als barris des de la proximitat i entenent que qui més coneix 
les necessitats de veïns i veïnes són els consellers i conselleres que trepitgen el territori habitualment. 
És per això, que prioritzem la presència d’aquests en els actes de barri i de Districte per tal 
d’intercanviar amb veïns i entitats qüestions del territori.  
 
Tot i això, procurarem que el regidor participi i assisteixi a tots aquells actes que la seva agenda 
política li permeti, atès que també és 3r tinent d’alcalde.  

28.- En relació amb  les obres d’arranjament i els problemes de clavegueram a la Plaça Can 
Mantega:  

Medi Ambient està reformant la plaça, i en el projecte d’urbanització està contemplat millorar el 
problema del clavegueram.  

29.- En relació amb  l’arranjament del c/Violant d’Hongria tram des de c/Galileu a c/Joan Güell: 

S’ha obert un expedient d’obres i es durà a terme abans de finalitzar el 2015. 

30.- En relació amb  la neteja dels carrers de Joan Güell, Violant d’Hongria i entorns:  

S’ha derivat al departament de Neteja per a actuació.  

31.- En relació amb  la pintada a la façana del c/ Violant d’Hongria cantonada amb c/Galileu: 

L’Ajuntament només s’encarrega de treure pintades a les façanes privades si són ofensives, la resta no. 
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32.- En relació amb les molèsties per soroll que provoca la discoteca Dark Club del c/ Violant 
d’Hongria, 128-132 ubicada en una comunitat de veïns:  

Les llicències que autoritzen les activitats tant de discoteques com d’altres són reglades, és a dir, 
s’atorguen si compleixen la normativa que és d’aplicació, com és el cas de la Discoteca del c/ Violant 
d’Hongria, 128-132. Aquesta discoteca consta legalitzada des de l’any 1997 sense que sigui possible 
cap intervenció per part de l’administració, amb excepció del cas que incompleixin qualsevol 
normativa en el moment del desenvolupament de l’activitat.  
 
Per la seva part, Guàrdia Urbana informa que en els darrers mesos tan sols hi ha una trucada per 
queixa de joves fora del local que generen soroll. No sol ser habitual ja que és un dels locals que tenim 
en control i els agents no han detectat infraccions. Malgrat tot el mantenim en seguiment i dins de la 
planificació de control intensificarem la vigilància. 

33.- En relació amb el local i el magatzem propietat de l’Ajuntament al c/ Violant d’Hongria, que 
es troba abandonat, brut, ple d’herbes, rates ... 

La brigada municipal ha netejat l’espai. 

34.- En relació amb Can Mantega i el fet que quan plou s’inunda el carrer, els locals i els patis 
dels veïns del c/ Rosers del 40-46 l’aigua s’entolla. 

S’estan fent modificacions al drenatge de la Plaça per solucionar el tema. 

35.- En relació amb  l’incivisme a les places Pl. Joan Pelegrí, Hereni, Joan Corrades: 

Els educadors de carrer estan treballant amb els joves de la Pl. d’Herenni, i Guàrdia Urbana per la seva 
part respecte l’estacionament de vehicles. 

Pel que fa a la Pl. Joan Pelegrí i Joan Corrades, els tècnics de civisme estan treballant per limitar els 
comportaments incívics. 

36.- En relació amb  la constitució de Comissions prevenció i seguretat Hostafrancs: 

En el marc de la comissió de seguiment del consell de barri d’Hostafrancs  es va acordar que tots 
aquests temes es treballarien en la comissió de seguiment per no duplicar reunions. Es preveu que es 
poden convidar als cossos de seguretat si la comissió ho creu convenient per tractar aquests temes. 

37.- En relació amb la campanya de comunicació d’obres de millora als Jardins de Can Mantega i 
el fet que es deixessin 70 escrits informatius per a una escala de 9 veïns al c/ Miracle, 23 el 
passat 9 d’octubre quan les obres  es van iniciar el 21 de setembre.  
 
Des d’Ecologia Urbana, àrea des d’on es fa l’obra i la comunicació de la mateixa, es disculpen pel fet i 
informen, que per error de coordinació, efectivament els escrits informatius es van deixar a les finques 
el 9 d’octubre. 
 
Atès que van sobrar fulls informatius, en comptes de retornar-los a Ecologia Urbana, l’empresa que fa 
el repartiment va decidir ampliar zona i deixar-ne de més en alguna finca, com ha estat el cas. 
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38.-En relació amb els pàrquings de BSM públics que van passar a BAMSA privats, perdent els 
beneficis d’acumulació d’hores que tenien: 

BS:M informa que en relació amb els descomptes als Aparcaments BSM/BAMSA/SABA, a dia d’avui hi 
ha un acord pel qual, actualment, els abonats que tenen un contracte de modalitat Complet (=24h) amb 
qualsevol d’aquests operadors, gaudeixen gratuïtament, mentre duri el pilot, d’un descompte del 50% 
en les estades en règim de rotació, és a dir, quan entren a altres aparcaments de BSM, BAMSA i SABA 
per hores, no en el seu d’on tenen l’abonament. Aquesta prova pilot finalitzarà un cop estiguin resolts 
tots els temes de compatibilitat dels diferents sistemes, que a hores d’ara s’estima que sigui el 31 de 
gener de 2016. 

39.- En relació amb la petició de reforçar les línies horitzontals de busos 50 i D20: 

TMB informa que actualment els seus efectius es troben dimensionats d’acord amb la seva demanda i 
no està previst de moment incrementar aquestes línies. 

40.- En relació amb les molèsties que provoca als veïns la Discoteca UNDER del c/Tarragona:  

La Guàrdia Urbana informa que en els darrers mesos no s’han registrat incidents importants en aquest 
local, no trobant-se en la darrera inspecció cap infracció. De totes maneres, aquesta discoteca és una 
de les discoteques en seguiment dins la Taula de Policia Administrativa, i atenent aquesta queixa 
intensificarem el control. Així mateix, s’ha demanat que el local tingui en compte també les possibles 
concentracions de joves fora de l’establiment per evitar les molèsties als veïns. 

41.- En relació amb la participació de la remodelació de la Pl. Països Catalans: 

No hi ha remodelació prevista, només s’ha licitat l’eliminació dels edicles de la Pl. Països Catalans. 

42.- En relació amb les molèsties al veïnat que provoquen les filmacions als carrers: 

Les filmacions han de tenir permís municipal, però en cas què incompleixin o generin molèsties per 
sorolls, s’aconsella trucar a la Guàrdia Urbana per valorar la molèstia i actuar en conseqüència. 

43.- En relació amb per què s’ha tret la tarima: 

Es va fer una remodelació de la Sala de Plens, i atès que el paviment és d’interès patrimonial, es va 
decidir retirar la tarima. 

44.- En relació amb l’aparell d’aire condicionat del c/ Alcolea, 69, 1r 1a i les humitats i sorolls 
que produeix a la paret comunitària annexa. 

Informem que hauria de presentar mitjançant instància a l’OAC una queixa concreta aportant les dades 
de l’aire condicionat que genera les molèsties.   

45.- En relació amb  la problemàtica greu vinculada a l’immoble situat al c/ Rector Triadó, 34-
36:   

Els cossos de seguretat de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana estan fent intervencions.  
 

La Guàrdia Urbana en concret, informa que l’agent encarregat de problemàtiques ocasionades per 
pisos ocupats s’ha posat en contacte amb vostè i n’està fent seguiment.  
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46.- En relació amb  l’existència de rates al Pg de l’Exposició, al Mirador i al Parc de la 
Primavera: 

Des del Districte, s’ha derivat a l’empresa encarregada a l’efecte per actuació.  

47.- En relació amb  la brutícia de caques de gos a la part alta del barri de Poble Sec, en concret 
del c/Blai, cap amunt. 

Derivada actuació al departament de Neteja. 

48.- En relació amb  la sol·licitud de més presència de Guàrdia Urbana al Poble Sec: 

Guàrdia Urbana informa que Poble Sec és un dels barris on la presència de Guàrdia Urbana és 
permanent. Es programen actuacions de control de l’espai públic amb altres unitats de manera 
habitual i molt sovint dispositius conjunts amb Mossos d’Esquadra. Som conscients que l’ús intensiu 
de l’espai públic en determinats espais del barri provoca molèsties  a la resta d’usuaris,  situació que 
s’intenta controlar amb aquests controls planificats. Intentarem ajustar aquests dispositius en dies i 
horaris que siguin més efectius. 

49.- En relació amb  la seva petició de posar fitons al pàrquing de Gran Via Corts Catalanes, 318, 
qui ha pagat aquests fitons?  

Degut a la indisciplina dels vehicles que envaïen la vorera es va decidir posar uns fitons amb la brigada 
municipal. 

50.- En relació amb els escrits a les persianes de les parades tancades, qui els paga? 

Tramitada petició a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) competent en la matèria, 
estem a l’espera de resposta. 

51.- En relació amb el calendari d’obres del CAP Roger: 

Abans de finalitzar l’any s’aprovarà inicialment la modificació del Pla de Millora Urbana. Actualment 
s’està redactant el projecte de l’edifici i una vegada aprovat definitivament el PEMU,  es licitaran i 
s’iniciaran les obres de forma immediata. 

52.- En relació amb la sol.licitud de reunió per tractar els temes següents: 1) mal estat del Cap 
Carreras Candi, 2) refugi Juan de Sada i 3) el conveni urbanístic signat fa temps, 2006 i una 
possible impugnació del planejament: 

Des del Districte se l’ha convocat a una reunió el proper 14 desembre per tractar aquests temes. 

53.- En relació amb  l’estat de la urbanització del c/Quetzal: 

Farem la proposta d’incloure aquesta actuació al Pla d’Inversions Municipals (PIM) i al Pla d’Actuació 
del Districte (PAD),  alhora que l’animem a ser part activa en el procés de participació. 

54.- En relació amb  la brutícia, rates i persones indigents que es troben al solar particular 
tancat del c/ Sant Pere Abanto del 5 al 13:  

El propietari està pendent de l’autorització judicial per entrar a netejar, desratitzar i desenrunar 
l'espai. Sense aquest permís no és possible desallotjar els ocupants d’aquest espai. Els ocupants han 
rebutjat les ofertes del Servei d’Inserció Social (SIS). 
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55.- En relació amb l’assentament de persones romaneses als Jardins Celestina Vigneaux i les 
molèsties que provoquen als veïns: 

Tant la Guàrdia Urbana com els tècnics de civisme estan intervenint en aquesta plaça. Paral·lelament, 
estem treballant amb una diagnosi qualitativa per saber com treballar amb el col·lectiu romanès ja que 
les ofertes del Servei d’Inserció Social (SIS) no ens estan donant cap resultat. 

56.- En relació amb  el solar abandonat de l’illa c/Quetzal, Riera Blanca i Av. Carrilet i les 
molèsties que provoca per escombraries, brutícia, rates, insectes.  

Estem mantenint contactes amb l’actual propietari (Solvia) que en breu procedirà a la neteja del solar. 

57.- En relació amb  els Locals AMANECEDERO i DREAD ZONE CLUB ctra. de la Bordeta, 92 i 94, 
respectivament i les molèsties que provoquen per soroll, incompliment horari, baralles i la 
sol·licitud d’inspecció: 

S’han incoat expedients per les infraccions detectades en ambdós locals, que poden comportar el 
precinte de l’activitat si aquestes infraccions persisteixen. 

58.- En relació amb les molèsties per brutícia, males olors, rates al c/ Rey Martí, Leiva, 26 de 
gener i Joanot Martorell, i el fet que fa 4 mesos que no es reguen.  

S’ha derivat actuació al departament de Neteja, per a que corregeixin aquesta situació. 

59.- En relació amb  les molèsties per males olors dels contenidors ubicats davant l’establiment 
ubicat al c/ Moianès amb c/ Leyva i ctra Bordeta, 55: 

S’ha derivat actuació al departament de Neteja, per a que corregeixin aquesta situació. 

60.- En relació amb  la desaparició del cine Arenas, i el bar a Creu Coberta, i en canvi segueixen 
els ocupes? 

Bagursa va iniciar fa unes setmanes l’enderroc del cinema Arenas, després que la Junta de 
Compensació va consignar les quotes dels costos urbanístics de l’operació, que van permetre a 
Bagursa indemnitzar el titular del cinema d’acord amb la sentència judicial que va determinar l’import 
de la indemnització. Estem pendents de conèixer quins són els ocupants de l’edifici d’habitatges de 
Creu Coberta, 22-24, i les seves circumstàncies personals i socials per trobar la solució habitacional 
més adequada i procedir posteriorment a l’enderroc d’aquest edifici. 
 

61.- En relació amb  la desaparició de la parada d’autobús de la línia L109 que hi havia al 
c/Viriat amb Països Catalans, ara ocupada per l’H10, i la sol·licitud de recuperar-la atesa la 
necessitat per als usuaris del CAP Numància, Clínic i Escola Industrial. 

Derivada petició d’informació a TMB, estem a l’espera de rebre resposta. 

62.- En relació amb la desviació de la línia d’autobús L13 i el fet que deixa sense servei al barri 
del Polvorí (tall Ma .Cristina): 

TMB informa que s’estan mirant diverses alternatives que es concretaran els propers mesos. 
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63.- En relació amb les frontisses de la sala de Plens del Districte: 

Ja s’ha resolt aquesta incidència. 

64.- En relació amb  el restabliment del bus del barri número 115 i de línia  L91 en dies festius. 

Des de TMB informen que estan estudiant la represa del servei de les línies de Bus del Barri en festius 
amb l’Ajuntament de Barcelona. 

65.- En relació amb l’obres de cobertura vies i en concret a quan es podrà accedir a la primera 
part del tram fins a la rampa de Sant Medir i quan es posarà en marxa la font i es traurà la 
tanca:  

Els treballs d'urbanització del tram comprés entre la placeta de R. Torres i Casanova i Riera de Tena 
estaran finalitzats completament a finals d'aquest any 2015. Continuarà, no obstant,  essent zona 
d'obra (ja que transitaran camions i maquinària cap a l'altre tram). Actualment, s’està acabant la 
pèrgola, fent treballs de jardineria i proves d’il·luminació en aquesta zona.  

Respecte a la font, en data 3 de desembre s’ha iniciat el període de proves abans de recepcionar-la. 

66.- En relació amb la possibilitat que hi hagi arbrat del c/Riera de Tena a Mercat Nou: 

BIMSA informa que el motiu principal pel qual el projecte no recull la plantació d'arbrat a la vorera de 
Riera de Tena, tocant al talús, és la pròpia visibilitat d'aquest element del projecte. Uns elements 
verticals tan pròxims, no permetrien la visibilitat del talús des del creuament del c/ Burgos amb Riera 
de Tena. 

67.- En relació amb la urbanització provisional de Can Batlló, i en concret al fet que el  nou 
aparcament c/ Parcerisa està a les fosques: 

El nou aparcament del c/Parcerisa ja està dotat d’il·luminació i funciona, tret de problemes puntuals 
que puguin sorgir com en qualsevol instal·lació. 

68.- En relació amb la sol.licitud de posar pilones a les voreres del c/Bartomeu Pí i c/ Amadeu 
Oller atès que hi aparquen cotxes i furgonetes: 

La tècnica en mobilitat de Guàrdia Urbana juntament amb els departaments del Districte estan 
treballant per millorar la circulació de vianants, alhora que s’està estudiant la possibilitat de posar 
fitons als punts conflictius del carrer per evitar que els vehicles dificultin el pas dels vianants. 

69.- En relació amb  el fet que al c/Manzanares amb c/Sagunt, a la curva, la rigola està 
enfonsada en no posar ciment.  

Derivada actuació a la brigada municipal, quedarà reparat abans de finalitzar l’any. 

70.- En relació amb les molèsties que provoquen un grup de joves als jocs infantils de Rbla 
Badal amb c/Constitució:  

S’ha passat aquesta incidència a les patrulles de proximitat de Guàrdia Urbana per a que en el seu 
recorregut habitual siguin conscients d’aquesta problemàtica i si la detecten actuïn per evitar-la. En 
cas que torni a succeir és important posar-ho en coneixement de la policia a través del telèfon 112.  

Així mateix, s’ha passat la informació als tècnics de civisme. 


