ACTA TROBADES VEÏNALS 5
Tremolencs i Gallicant
Trobada virtual, 7 d’octubre de 2020, 19 a 21 h
Membres en representació de l'Ajuntament:
Dolors Castellà, alcaldessa; Lluís Marco, regidor de Serveis Interns, Hisenda i participació Ciutadana; Neus Marrodan, regidora de Via Pública i Urbanisme; Lluís
Rodríguez, regidor de Cultura i Joventut; Meritxell Catalán, regidora d'Educació, Comerç; Jordi Musquera, regidor d'Esports; Anna Soley, tècnica de Participació
Ciutadana; Francesc Carrera, inspector de la Policia Local

En Lluís Marco dona la benvinguda a tothom i explica el funcionament de la trobada.
L'alcaldessa dona la benvinguda i agraeix la participació a tothom. L'Ajuntament vol mantenir aquestes trobades i ha proposat fer-la telemàtica per tal de no
demorar-la.
S'ha dividit el poble en 6 barris i d'aquesta manera permet fer dues trobades per any. En la primera, l'Ajuntament escolta, i en la segona, es valoren totes les
actuacions que s'hagin pogut fer.
La participació dels barris implica que és l'administració qui s'acosta als barris i pregunta a la gent de la zona quines són les seves inquietuds. L'actitud és d'escolta
activa i es vol realment aquesta participació ciutadana.
Aquesta trobada és un punt de partida, la intenció és que sigui una roda que permeti millorar aspectes de la Garriga entre tots els qui hi viuen.
Es poden fer preguntes i/o suggeriments mitjançant:





Correu electrònic: barris@ajlagarriga.cat
WhatsApp: 607 928 281
Formulari web: participa.lagarriga.cat
En paper i es pot dipositar a la bústia que hi ha a l'entrada de l'Ajuntament.

Els garriguencs i garriguenques han fet les seves preguntes i l'Ajuntament, durant la trobada virtual les respon. Són les següents:

a) Afectació per ampliació de carretera dels terrenys de la part baixa de la
urbanització. De manera continuada, això genera problemes pel que fa a la
concessió de permisos, llicències d'obres (encara que siguin menors, etc.). En
quina situació es troba aquest assumpte? Hi ha una data establerta per a
l’"aixecament" de l'afectació? Tot i tenir l'afectació, quin tipus de permisos
podrien ser concedits?
b) Pantalles acústiques C-17. La instal·lació d'aquest equipament,
exclusivament al carril en sentit Vic, fa uns anys ha provocat, atès que es troben
justament davant de la urbanització, que tot l'impacte sonor provocat pel
trànsit incideixi en els habitatges de la part baixa. La solució a aquesta situació
passaria per la instal·lació de pantalles acústiques de la banda del carril direcció
Barcelona enfront dels actuals existents. Hi ha alguna previsió d'actuació en
aquest sentit? S'ha fet algun mesurament de soroll ambiental en els habitatges
de la part baixa de la urbanització en diferents franges horàries diàries i
setmanals?
c) Torrent sec de Can Borrell. Ja fa uns anys que, amb la finalitat de derivar les
aigües pluvials i sorres que es generen amb les fortes pluges, es va instal·lar un
embornal a l'avinguda Tremolecs a l'altura del carrer Castanyers. Tot el que es
recull es condueix cap al torrent que limita amb els terrenys de Can Borrell. Al
llarg de l'any el torrent s'embruta de manera important. Caldria una actuació
preventiva de neteja abans de l'època de pluges que evités problemes
posteriors. Consideren els serveis de l'Ajuntament dur a terme aquests treballs
preventius?
d) Plagues de mosquits durant la primavera / estiu. Des de fa ja uns anys
resulta del tot impossible poder gaudir dels espais exteriors dels habitatges de
la part baixa de la urbanització per la contínua existència de mosquits. Encara
que pugui semblar d'ordre menor, és del tot desagradable sense entrar en
afectacions a la salut. A aquest efecte, la solució podria passar per fumigacions
preventives prèvies a l'estació estival i per fumigacions de manteniment.
Consideren els serveis de l'Ajuntament la realització d'aquests treballs?
e) Entrades i sortides de vehicles escolars del Col·legi SEK. Importants
incidències en el trànsit rodat veïnal d'accés a la urbanització en les hores
escolars. Mitja hora abans de l'inici de sortida dels escolars ja es forma una

RESPOSTA AJUNTAMENT
a) Les afectacions es mantenen per normativa de carreteres.
Qualsevol finca que estigui pels vorals queda afectada, tant si el
desdoblament tira endavant o no. Informarem de quina actuació
es farà.
b) Avui ha sortit publicat un edicte sobre les pantalles i cal que
estudiem què significa i com afecta. És una feina que encara no
hem pogut fer i quan tinguem informació, us la farem arribar.
c) L’ACA (Agència Catalana de l'Aigua) és qui ha de fer el
manteniment els torrents. L’Ajuntament va fent neteges
periòdiques de torrenteres, etc. Aquest any hi ha una subvenció
de l'ACA i ens hem acollit arran del temporal Glòria i també pel
temporal del 22 de setembre. Amb aquesta subvenció podrem fer
més actuacions directes.
d) No tenim possibilitat de fer fumigacions, el que podem fer és
exigir la neteja dels solars i terrenys i evitar estancaments d'aigua.
Els terrenys en què no hi ha construcció són finques privades, com
Ajuntament no podem accedir-hi, només podem demanar la
neteja i manteniment dels solars afectats.
e) Hi ha dificultat en el trànsit perquè hi ha molts alumnes i no es
dona el fet que hi vagin a peu. És una actuació derivada als serveis
de Via Pública i Policia Local, que són els qui han de facilitar la
convivència en aquests horaris acotats però conflictius. Passem la
paraula al Francesc.
f) La freqüència de la neteja de carrers ha canviat des que hem
ampliat els serveis. S'haurien d'haver vist incrementades les
millores però caldrà comprovar i valorar amb el seguiment de les
rutes que ens fan. Ho vetllarem.
g) Posarem bústies noves, pensem que el lloc més adequat és
posar-les per la zona de la benzinera però ho compartirem abans
amb els veïns. És un projecte que esperem que no s'allargui.

llarga cua en el carril de pujada de l'avinguda Tremolencs que fa molt difícil
qualsevol moviment veïnal. Consideren els serveis de l'Ajuntament dur a terme
alguna actuació?
f) Neteja dels carrers. Des de fa ja un any (independentment del període
d'alarma sanitària viscut) amb prou feines hem pogut gaudir al carrer
Castanyers i passatge Castanyers una única vegada de la presència dels serveis
mecanitzats de neteja municipal. Consideren els serveis de l'Ajuntament dur a
terme alguna actuació?
g) Bústia de correu. El deteriorament de l'equipament en general i d'alguns
apartats en particular requereix alguna consideració.
h) Senyalització de carrers. Si bé avui dia les empreses de transports es mouen
amb sistemes de navegació GPS, en moltes ocasions resulta complicat trobar
ubicacions com la nostra en el passatge Castanyers (confonent amb carrer
Castanyers). Seria possible que l’Ajuntament facilités la senyalització dels
carrers en les quals hi ha una densitat veïnal que ho justifiqui?
i) Neteja de terrenys. Per motius de criteris de seguretat contra incendis, de
salut pública i d'imatge convindria que els serveis d'inspecció de l'Ajuntament
fossin més estrictes amb aquestes situacions (fonamentalment al costat
d’habitatges consolidats en les àrees de la urbanització amb certa densitat
poblacional).
a) Afectació per ampliació de carretera dels terrenys de la part baixa de la
urbanització. De manera continuada, això genera problemes pel que fa a la
concessió de permisos, llicències d'obres (encara que siguin menors, etc.). En
quina situació es troba aquest assumpte? Hi ha una data establerta per a
l’"aixecament" de l'afectació? Tot i tenir l'afectació, quin tipus de permisos
podrien ser concedits?
b) Pantalles acústiques C-17. La instal·lació d'aquest equipament,
exclusivament al carril en sentit Vic, fa uns anys ha provocat, atès que es troben
justament davant de la urbanització, que tot l'impacte sonor provocat pel
trànsit incideixi en els habitatges de la part baixa. La solució a aquesta situació
passaria per la instal·lació de pantalles acústiques de la banda del carril direcció
Barcelona enfront dels actuals existents. Hi ha alguna previsió d'actuació en
aquest sentit? S'ha fet algun mesurament de soroll ambiental en els habitatges

Mirarem de coordinar-nos amb Correus perquè puguin treballar
millor i millori el servei pels veïns.
h) Ho treballarem en paral·lel al tema de les bústies i que sigui una
millora pel veïnat.
i) Respecte a la neteja dels terrenys de la via pública intentarem
ser més diligents, i a les finques privades els fem requeriments per
tal que els propietaris puguin solventar-ho. Ho vetllarem.
Respecte del mosquits, cal eliminar aigües estancades per evitarne l’excés. I us demanem que si veieu que n'hi ha i hi ha aigües
estancades que en provoquen la proliferació, caldrà que ens
aviseu per tramitar-ho amb control de plagues.

a) Les afectacions es mantenen per normativa de carreteres.
Qualsevol finca que estigui pels vorals queda afectada, tant si el
desdoblament tira endavant o no. Informarem de quina actuació
es farà.
b) Avui ha sortit publicat un edicte sobre les pantalles i cal que
estudiem què significa i com afecta. És una feina que encara no
hem pogut fer i quan tinguem informació, us la farem arribar.
c) L’ACA (Agència Catalana de l'Aigua) és qui ha de fer el
manteniment els torrents. L’Ajuntament va fent neteges
periòdiques de torrenteres, etc. Aquest any hi ha una subvenció
de l'ACA i ens hem acollit arran del temporal Glòria i també pel
temporal del 22 de setembre. Amb aquesta subvenció podrem fer
més actuacions directes.

de la part baixa de la urbanització en diferents franges horàries diàries i
setmanals?
c) Torrent sec de Can Borrell. Ja fa uns anys que, amb la finalitat de derivar les
aigües pluvials i sorres que es generen amb les fortes pluges, es va instal·lar un
embornal a l'avinguda Tremolecs a l'altura del carrer Castanyers. Tot el que es
recull es condueix cap al torrent que limita amb els terrenys de Can Borrell. Al
llarg de l'any el torrent s'embruta de manera important. Caldria una actuació
preventiva de neteja abans de l'època de pluges que evités problemes
posteriors. Consideren els serveis de l'Ajuntament dur a terme aquests treballs
preventius?
d) Plagues de mosquits durant la primavera / estiu. Des de fa ja uns anys
resulta del tot impossible poder gaudir dels espais exteriors dels habitatges de
la part baixa de la urbanització per la contínua existència de mosquits. Encara
que pugui semblar d'ordre menor, és del tot desagradable sense entrar en
afectacions a la salut. A aquest efecte, la solució podria passar per fumigacions
preventives prèvies a l'estació estival i per fumigacions de manteniment.
Consideren els serveis de l'Ajuntament la realització d'aquests treballs?
e) Entrades i sortides de vehicles escolars del Col·legi SEK. Importants
incidències en el trànsit rodat veïnal d'accés a la urbanització en les hores
escolars. Mitja hora abans de l'inici de sortida dels escolars ja es forma una
llarga cua en el carril de pujada de l'avinguda Tremolencs que fa molt difícil
qualsevol moviment veïnal. Consideren els serveis de l'Ajuntament dur a terme
alguna actuació?
f) Neteja dels carrers. Des de fa ja un any (independentment del període
d'alarma sanitària viscut) amb prou feines hem pogut gaudir al carrer
Castanyers i passatge Castanyers una única vegada de la presència dels serveis
mecanitzats de neteja municipal. Consideren els serveis de l'Ajuntament dur a
terme alguna actuació?
g) Bústia de correu. El deteriorament de l'equipament en general i d'alguns
apartats en particular requereix alguna consideració.
h) Senyalització de carrers. Si bé avui dia les empreses de transports es mouen
amb sistemes de navegació GPS, en moltes ocasions resulta complicat trobar
ubicacions com la nostra en el passatge Castanyers (confonent amb carrer

d) No tenim possibilitat de fer fumigacions, el que podem fer és
exigir la neteja dels solars i terrenys i evitar estancaments d'aigua.
Els terrenys en què no hi ha construcció són finques privades, com
Ajuntament no podem accedir-hi, només podem demanar la
neteja i manteniment dels solars afectats.
e) Hi ha dificultat en el trànsit perquè hi ha molts alumnes i no es
dona el fet que hi vagin a peu. És una actuació derivada als serveis
de Via Pública i Policia Local, que són els qui han de facilitar la
convivència en aquests horaris acotats però conflictius. Passem la
paraula al Francesc.
f) La freqüència de la neteja de carrers ha canviat des que hem
ampliat els serveis. S'haurien d'haver vist incrementades les
millores però caldrà comprovar i valorar amb el seguiment de les
rutes que ens fan. Ho vetllarem.
g) Posarem bústies noves, pensem que el lloc més adequat és
posar-les per la zona de la benzinera però ho compartirem abans
amb els veïns. És un projecte que esperem que no s'allargui.
Mirarem de coordinar-nos amb Correus perquè puguin treballar
millor i millori el servei pels veïns.
h) Ho treballarem en paral·lel al tema de les bústies i que sigui una
millora pel veïnat.
i) Respecte a la neteja dels terrenys de la via pública intentarem
ser més diligents, i a les finques privades els fem requeriments per
tal que els propietaris puguin solventar-ho. Ho vetllarem.
Respecte del mosquits, cal eliminar aigües estancades per evitarne l’excés. I us demanem que si veieu que n'hi ha i hi ha aigües
estancades que en provoquen la proliferació, caldrà que ens
aviseu per tramitar-ho amb control de plagues.

Castanyers). Seria possible que l’Ajuntament facilités la senyalització dels
carrers en les quals hi ha una densitat veïnal que ho justifiqui?
i) Neteja de terrenys. Per motius de criteris de seguretat contra incendis, de
salut pública i d'imatge convindria que els serveis d'inspecció de l'Ajuntament
fossin més estrictes amb aquestes situacions (fonamentalment al costat
d’habitatges consolidats en les àrees de la urbanització amb certa densitat
poblacional).

a) Afectació per ampliació de carretera dels terrenys de la part baixa de la
urbanització. De manera continuada, això genera problemes pel que fa a la
concessió de permisos, llicències d'obres (encara que siguin menors, etc.). En
quina situació es troba aquest assumpte? Hi ha una data establerta per a
l’"aixecament" de l'afectació? Tot i tenir l'afectació, quin tipus de permisos
podrien ser concedits?
b) Pantalles acústiques C-17. La instal·lació d'aquest equipament,
exclusivament al carril en sentit Vic, fa uns anys ha provocat, atès que es troben
justament davant de la urbanització, que tot l'impacte sonor provocat pel
trànsit incideixi en els habitatges de la part baixa. La solució a aquesta situació
passaria per la instal·lació de pantalles acústiques de la banda del carril direcció
Barcelona enfront dels actuals existents. Hi ha alguna previsió d'actuació en
aquest sentit? S'ha fet algun mesurament de soroll ambiental en els habitatges
de la part baixa de la urbanització en diferents franges horàries diàries i
setmanals?
c) Torrent sec de Can Borrell. Ja fa uns anys que, amb la finalitat de derivar les
aigües pluvials i sorres que es generen amb les fortes pluges, es va instal·lar un
embornal a l'avinguda Tremolecs a l'altura del carrer Castanyers. Tot el que es
recull es condueix cap al torrent que limita amb els terrenys de Can Borrell. Al
llarg de l'any el torrent s'embruta de manera important. Caldria una actuació
preventiva de neteja abans de l'època de pluges que evités problemes
posteriors. Consideren els serveis de l'Ajuntament dur a terme aquests treballs
preventius?
d) Plagues de mosquits durant la primavera / estiu. Des de fa ja uns anys
resulta del tot impossible poder gaudir dels espais exteriors dels habitatges de
la part baixa de la urbanització per la contínua existència de mosquits. Encara

a) Les afectacions es mantenen per normativa de carreteres.
Qualsevol finca que estigui pels vorals queda afectada, tant si el
desdoblament tira endavant o no. Informarem de quina actuació
es farà.
b) Avui ha sortit publicat un edicte sobre les pantalles i cal que
estudiem què significa i com afecta. És una feina que encara no
hem pogut fer i quan tinguem informació, us la farem arribar.
c) L’ACA (Agència Catalana de l'Aigua) és qui ha de fer el
manteniment els torrents. L’Ajuntament va fent neteges
periòdiques de torrenteres, etc. Aquest any hi ha una subvenció
de l'ACA i ens hem acollit arran del temporal Glòria i també pel
temporal del 22 de setembre. Amb aquesta subvenció podrem fer
més actuacions directes.
d) No tenim possibilitat de fer fumigacions, el que podem fer és
exigir la neteja dels solars i terrenys i evitar estancaments d'aigua.
Els terrenys en què no hi ha construcció són finques privades, com
Ajuntament no podem accedir-hi, només podem demanar la
neteja i manteniment dels solars afectats.
e) Hi ha dificultat en el trànsit perquè hi ha molts alumnes i no es
dona el fet que hi vagin a peu. És una actuació derivada als serveis
de Via Pública i Policia Local, que són els qui han de facilitar la
convivència en aquests horaris acotats però conflictius. Passem la
paraula al Francesc.

que pugui semblar d'ordre menor, és del tot desagradable sense entrar en
afectacions a la salut. A aquest efecte, la solució podria passar per fumigacions
preventives prèvies a l'estació estival i per fumigacions de manteniment.
Consideren els serveis de l'Ajuntament la realització d'aquests treballs?

f) La freqüència de la neteja de carrers ha canviat des que hem
ampliat els serveis. S'haurien d'haver vist incrementades les
millores però caldrà comprovar i valorar amb el seguiment de les
rutes que ens fan. Ho vetllarem.

e) Entrades i sortides de vehicles escolars del Col·legi SEK. Importants
incidències en el trànsit rodat veïnal d'accés a la urbanització en les hores
escolars. Mitja hora abans de l'inici de sortida dels escolars ja es forma una
llarga cua en el carril de pujada de l'avinguda Tremolencs que fa molt difícil
qualsevol moviment veïnal. Consideren els serveis de l'Ajuntament dur a terme
alguna actuació?

g) Posarem bústies noves, pensem que el lloc més adequat és
posar-les per la zona de la benzinera però ho compartirem abans
amb els veïns. És un projecte que esperem que no s'allargui.
Mirarem de coordinar-nos amb Correus perquè puguin treballar
millor i millori el servei pels veïns.

f) Neteja dels carrers. Des de fa ja un any (independentment del període
d'alarma sanitària viscut) amb prou feines hem pogut gaudir al carrer
Castanyers i passatge Castanyers una única vegada de la presència dels serveis
mecanitzats de neteja municipal. Consideren els serveis de l'Ajuntament dur a
terme alguna actuació?
g) Bústia de correu. El deteriorament de l'equipament en general i d'alguns
apartats en particular requereix alguna consideració.
h) Senyalització de carrers. Si bé avui dia les empreses de transports es mouen
amb sistemes de navegació GPS, en moltes ocasions resulta complicat trobar
ubicacions com la nostra en el passatge Castanyers (confonent amb carrer
Castanyers). Seria possible que l’Ajuntament facilités la senyalització dels
carrers en les quals hi ha una densitat veïnal que ho justifiqui?
i) Neteja de terrenys. Per motius de criteris de seguretat contra incendis, de
salut pública i d'imatge convindria que els serveis d'inspecció de l'Ajuntament
fossin més estrictes amb aquestes situacions (fonamentalment al costat
d’habitatges consolidats en les àrees de la urbanització amb certa densitat
poblacional).

h) Ho treballarem en paral·lel al tema de les bústies i que sigui una
millora pel veïnat.
i) Respecte a la neteja dels terrenys de la via pública intentarem
ser més diligents, i a les finques privades els fem requeriments per
tal que els propietaris puguin solventar-ho. Ho vetllarem.
Respecte del mosquits, cal eliminar aigües estancades per evitarne l’excés. I us demanem que si veieu que n'hi ha i hi ha aigües
estancades que en provoquen la proliferació, caldrà que ens
aviseu per tramitar-ho amb control de plagues.

a) Voreres: certament falten voreres per urbanitzar. Dins la
solució global que estem intentant trobar per adequar el barri hi
ha la necessitat d’urbanitzar voreres i carrers que no es van fer en
el seu moment. Estem fent una anàlisi de conjunt per valorar com
resoldre-ho. Una de les fórmules podrien ser les quotes
urbanístiques entre Ajuntament i veïnat.

a) Voreres: hi ha finques que tenen cèdula d'habitabilitat sense voreres, ni tan b) Asfalt: efectivament el manteniment és la millor manera
sols hi ha formigó. Cada veí ha de tenir la seva vorera ben acabada, i, en tot cas, d'evitar problemes. Hem destinat diners a fer unes petites
reparacions tot i que no podem ara mateix asfaltar el carrer
que l'Ajuntament en faci el manteniment.
sencer. La nostra intenció és fer una inspecció amb càmera del
b) Asfalt: hi ha forats que fan un pam, he demanat que vingui la brigada perquè clavegueram per intentar preveure riscos per l’experiència del que
el forat és de 3 m de longitud i hi ha el con posat però no se soluciona.

c) Herbes de façana: cal dir als propietaris que netegin les voreres, no són
transitables.

hem viscut. Després de la pluja hem fet actuacions d'emergències
i una és a Tremolencs.

d) Bústies: proposo 2 mòduls, un a la plaça i l'altre, a baix, on hi ha els
contenidors.

d) Bústies: contestada en pregunta anterior.

e, f ) Vies d'escapament i camins forestals: vam fer un recorregut
per tots els camins i vam plantejar l'obertura de can Sunyer per
evitar passar pel final del carrer. Netejar el carrer no és un
problema, està contemplat i es fa d'acord amb Diputació i el Pla
f) Camins forestals: no s'hi pot accedir, cal deixar-lo transitable. És el camí de la d'Incendis. Aquest any hi ha unes previsions d'adaptació de
Font dels Tremolencs cap a la bassa.
camins i aquest era un dels que estaven previstos. Després de les
pluges hem hagut de canviar calendaris. El de can Sunyer és més
g) Pas de vianants: caldria posar-ne un entre el carrer Castanyers i el carrer
complex perquè és estret i als bombers no els sembla una bona
Tremolencs, no es deixa passar als vianants i no hi ha vorera transitable.
sortida d'emergència. No és tan fàcil de resoldre. Ho estem
estudiant.
h) Residus zona benzinera: s'hauria de posar una càmera encara que sigui
fictícia. És una autèntica porqueria.
h) Escombraries: realment sembla un abocador. La patiu tot el
veïnat. És conflictiu perquè no és només la gestió dels residus dels
i) Neteja: exigir la neteja de les parcel·les, i si pot ser, que estiguin vallades.
veïns sinó que hi aboquen residus algunes empreses per evitar
j) Obra inacabada: a la Font dels Tremolencs encara hi ha barnilles de metre
pagament de taxes. Ho estem contemplant i aplicarem serveis de
que continuen en peu d'una obra que va quedar no finalitzada.
vigilància. Estem pendents que ens donin autorització per a
instal·lar càmeres i n'hi ha una prevista a la part de baix del barri
per controlar els abocaments descontrolats.
e) Via d'escapament: antigament hi havia una via darrere la Font dels
Tremolencs. Cal que es pugui sortir cap al poble.

i) Neteja: vetllem per la neteja de les parcel·les i fem les
demandes i requeriments que són necessaris.
j) Obra inacabada: la situació es troba en expedient i estem
intentant actuar.
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a) Estat dels carrers: molt malmesos en tota la urbanització, no només la part
central. Tenim forats molt grans, cada vegada hi ha més trànsit.
b) Terrenys: els terrenys estan molt malament i són un perill per a la circulació,
pèrdua de visibilitat.
c) Via d'escapament: és important per tema incendis.

a, b) Estat dels carrers: estem intentant arrencar una petita
campanya d'asfaltat per tal d'arreglar algunes zones de la Garriga.
No és una gran inversió però pot permetre una pavimentació que
arregli els desperfectes.
d) Seguretat (respon Policia Local): Tremolencs té una zona molt
boscosa i els lladres busquen zones com aquestes. La policia
controla aquestes zones i si valorem les dades del municipi i,
concretament, del barri de Tremolencs, hem detectat 1 cas de

d) Seguretat: per la part de dalt d'urbanització hi ha gent que ha patit
robatoris.
e) Sorrera: tràfic, soroll i en una situació jurídica sense llicència, totalment
descontrolats. Ara ho fan sota un assabentat. Està exposat en instància del 21
de juliol per queixa per part dels advocats.
f) Correus: el que s'ha comentat, enlloc de posar bústies exigir a correus que
faci el repartiment.
g) La urbanització està feta un desastre amb els impostos que paguem.

a) Asfalto: la carretera se asfaltó y saltó, y ahora vuelve a estar en muy malas
condiciones.

robatori en 1 any. És una urbanització aïllada i boscosa, una zona
atractiva pels lladres. No obstant això, s'està treballant el tema i
s'instal·larà una càmera a l'entrada de l’avinguda Tremolencs. No
és una zona en què estadísticament es detecti un increment
important de robatoris.
e) Sorrera: entenem que han passat anys en una situació
d’irregularitat. Ara s'ha treballat el tema i tenen legalitzada una
activitat, una freqüència, uns dies i uns horaris. Si hi ha més
activitat que aquesta es podran fer reclamacions. Ja s'han fet
actuacions dràstiques quan les actuacions sortien de la legalitat,
que és quan l’Ajuntament pot actuar. Entenem, tanmateix, que és
una activitat que pot ser molesta pels veïns però no incórrer en la
il·legalitat. Amb aquesta acta adjuntem la informació al respecte.
Respondrem a la instància ben aviat.
Sobre l’habitatge ocupat de forma irregular, hem fet els passos i
hem de vetllar de prop si provoca convivència desagradable o que
posi el veïnat en perill. Quan ha passat alguna cosa hem
intervingut de manera directa.
a, b) Queda recollit.

c) Correus: sobre l'entrega del correu es mirarà de col·locar bé les
b) Velocidad de los coches: los coches corren mucho en la avenida Tremolencs. bústies i fer pressió als responsables per solucionar l’entrega de
correspondència.
c) Correo: no llegan las cartas a los domicilios, me parece muy grave, cuando
pagamos impuestos como todos. En Correos nos han dicho que no entienden
d) Pas de vianants: queda recollit.
porqué no vienen a traer las cartas aquí.
d) Paso de peatones: es necesario para cruzar la avenida Tremolencs.

Tremolencs
a) Estat de les voreres i calçada: absència de pas de vianants. En resum,
arreglar per poder circular en condicions tant a peu (que actualment no és
possible) com en cotxe.

b) Zona aire lliure: suposo que tots esteu al cas que el barri va
néixer com a urbanització i formalment és una zona que no està
recepcionada pel municipi. Va haver-hi constructors però no van
acabar l'exercici urbanístic. Forma part del poble però hi ha una
sèrie de mancances. Quan es van definir els carrers i les parcel·les
no es van definir zones verdes ni equipaments. Actualment la

b) Zona aire lliure: habilitar alguna zona on els veïns del barri puguin gaudir de
l’aire lliure amb alguns bancs, i que els nens i jovent puguin jugar. No hi ha cap
parc, ni zona esportiva a l’aire lliure en aquest barri.
c) Inundació: els dies de pluja a l’entrada a la urbanització des de la C17 els
carrers s’inunden.
d) Neteja dels terrenys: pel perill no només dels mosquits sinó d'incendi. Hem
presentat instàncies, l’Ajuntament ha contestat que s'ha avisat al propietari
però no hi ha manera que es faci aquesta neteja.

zona d'equipaments que consta és una finca, torrentera, que està
darrere el restaurant. No hi ha cap zona que es pugui adaptar per
fer d'ús col·lectiu. Tancar aquest exercici per trobar-hi solucions és
llarg i dificultós perquè també es treballa a Barcelona i s'encaixa
en una llei rígida. Cal retornar al barri allò que no té i veure com
resoldre un espai de trobada i tenir-la a prop de casa. Hi ha
opcions però no són ràpides. Podem implementar un banc o
alguna cosa senzilla però no podem establir un espai a la finca
darrere del restaurant perquè és privada.

d, e, f) Prenem nota del tema de la neteja del solar i de la casa
e) Solars bruts: he fet 3 instàncies perquè ens puguin netejar el solar del costat,
desocupada.
és un risc de tota mena.
f) Finca del costat: buida, amb un mur trencat i que no està arreglat perquè
propietari no hi viu. Fa por que algú pugui entrar.
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Tremolencs
Asfalt; problemes per circular en cotxe a causa de les entrades i sortides de
l’escola SEK, ens sentim segrestats al barri; inseguretat per increment de
robatoris; necessitat de càmeres de vigilància.
Tremolencs
- Entrades i sortides SEK (les cues que es fan).

Prenem nota de tot.

(No hi és). Es pren nota.

- Qualitat de l'asfalt i sistema de clavegueram que tenim.
- La nostra urbanització no és una autopista, les bicicletes han de buscar una
altra ruta, sinó hi haurà algun problema alguna vegada.
- Demanar a correus que faci una nova ruta.
- El repetidor que tenim de TV no té totes les freqüències.
Tremolencs

7 a) Correus: no reparteixen porta a porta. T'obliga a passar setmanalment per
a) Correus: la nostra proposta és donar-los el màxim de facilitats
l'oficina. I sumat al descontrol intern que porten, es perden cartes i les
perquè Correus us pugui entregar correctament les cartes.
notificacions importants les tornen justificant "ausente" quan això és totalment
Ens sembla una bona proposta que es faci algun tipus d'associació
FALS perquè no les entreguen i després arriben amb recàrrec.
o agrupació de veïns. Us ajudarem amb tot allò que faci falta.

b) Serveis i reparacions de l'asfaltat: la part més alta de la urbanització és la
més descuidada i crec que tots tenim el mateix dret. Sempre s'afavoreix als
mateixos i això no és just. I les reparacions duren només uns dies, no es tornen
a reparar. Crec que hi ha una cosa que es diu "garantia" i no es fa servir.
c) Suggeriment: si tots els veïns tinguessin les voreres formigonades, no
s'acumularien tantes pedres ni sorra al mig del carrer quan plou. A mi em vau
obligar a fer-ho per obtenir la cèdula d'habitabilitat i no entenc per què als
altres veïns no.
Tremolencs

8 Parlo per al·lusió, soc el sotsdirector del SEK. Certament és perillós circular a
Agraïm molt la intervenció. No deixem de parlar perquè podem
peu cap a l'escola. Fem evacuacions quan hi ha problemàtiques. Hem fet
trobar solucions. En prenem nota i val la pena que ens puguem
instàncies en altres moments per conflicte entre velocitat i vianants, però pel
trobar i parlar-ne.
motiu que sigui no han prosperat. Tenen raó els veïns quan diuen que no
poden sortir a les hores d’entrades i sortides. Són 1000 alumnes que entren i
surten amb cotxes i autocars. Nosaltres no podem fer res tot i que ho hem
intentat resoldre al llarg dels 25 anys de diverses maneres. La feina que fem és
de conscienciació de les famílies amb pintades a terra, regulem el trànsit,
ampliem l’horari al màxim perquè no hi hagi col·lapse. Però la carretera és molt
estreta i han d'arribar molts alumnes.
Només tenim paraules d'agraïment cap a la Policia, sempre han respost amb
diligència. Seria ideal que la carretera fos més gran, però no és així. Volem
seguir parlant amb Ajuntament per trobar noves solucions, ens posem a la seva
disposició.
Tremolencs
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- Visc dalt de tot de la urbanització amb fills adolescents que quan han de baixar sols no tenen voreres. Cal treballar el tema.
- Brosses: proposo la integració amb la natura. Hi ha altres pobles que ho tenen ben resolt, amb fustes, per exemple. Està fet un desastre.
- Demanda a la Neus: com està la urbanització respecte a la normativa.

- Correcció urbanística problemàtica: estem i
aquell moment es va designar Tremolencs com
d'actuació. Crec que es va perdre l’oportunita
sòl urbà. Es va decidir que els veïns s'havien d
de definir carrers, zones verdes i equipaments
despeses entre ells. El règim es manté tot i qu
actuacions per considerar el barri com a zona
municipis s'ha fet la recepció d'una urbanitzac

demanar que fos entre Ajuntament i veïns. Fa
va acabar un exercici en què l’Ajuntament es v
subvencions per temes com Tremolencs. Es va
trobades veïnals i es va tirar endavant un proj
es va arribar a conclusió que no era assumible
demanava que es compensessin entre veïns d
van definir les finques que estan pendents de
que no es pot construir per drets urbanístics, e
construir i els que no. Eren molts diners. Pel fe
llei calia construir clavegueram nou, dipòsits,
veïns pagar una part proporcional. Era imposs
Però amb la feina que es va fer en aquell mom
proposta més simplificada per fer una modific
deixi de ser compensació a sòl urbà directe, p
ser allò que està en condicions. Però queden f
redefinir. No podem donar llicències d'obra fin
resolt. Hi ha la voluntat de trobar solucions el
però no és fàcil ni ràpid. Les llicències que es p
conservació o de garantia de confortabilitat.

- Brosses: estem treballant amb la implantació
Desapareixeran els contenidors i es transform
tancades on només puguin accedir els veïns. M
col·locarem càmeres de vigilància per evitar l’
deixalles i residus per part d’empreses que vo
taxes.
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La neteja dels torrents: quan es competència de l'ACA i quan és competència
municipal?

Gallicant

L’ACA ha de donar resposta de tots. Actualment, amb les
incidències del dia 22 de setembre els que han generat més
incidències són els que estan en terreny urbà. Ens han deixat molt
abandonats però ara sembla que donen una via de finançament
per tal de netejar-los.
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a) Correu: vam presentar una instància perquè en el barri no hi ha el nom del
carrer i no arriba la correspondència. El barri és de la Garriga, però hi ha un
problema amb els termes, en el MAPS no surt el barri. Quan es compra un
paquet no arriba perquè no apareix en els mapes.

a) Correu: l’Ajuntament pot vetllar perquè consti la nomenclatura
dels carrers, però sobre Google Maps no sabem si hi podem
incidir. En prenem nota per veure com ho podem resoldre.

b) Asfalt: el carrer està sense asfaltar, quan plou és un riu. Quant es recapta
d'impostos per les despeses que genera? No s'hi inverteix res. Es recull la
brossa des de Figaró però pertany a la Garriga.

b) Asfalt: per asfaltar el carrer de Gallicant cal fer una inversió
definitiva. És un carrer amb pendent que desemboca al riu. Cal
deixar-ho resolt d'una vegada, és una feina que hi ha pendent. Per
sort s'ha pogut executar al carrer de Julieta Busquets.

Puntualització: paguem les escombraries a la Garriga però ens recull la brossa
Figaró, i voldria saber si hi ha algun greuge. Sobre els termes, no sabem si
pertanyem a la Garriga o a Figaró. Jo vaig assistir a la reunió però no recordo
que ens comuniquessin realment el resultat de la reunió. El carrer no està
asfaltat, potser convindria que hi féssiu unes millores perquè no es facin tants
bassals, només us recordeu de nosaltres quan venen eleccions. Ara ja ve el
carter perquè hem posat un nom al carrer.

Puntualització: fa 2 o 3 anys es va fer un exercici per delimitar els
termes que delimiten amb la Garriga. També amb Figaró. Es va
corregir la delimitació fins al punt que no quedés cap habitatge
partir entre els dos termes malgrat que algunes finques hi
quedaven. Es van fer trobades amb els veïns afectats i va quedar
resolt. Si ho necessita, podem fer-li arribar l'específic d'aquest
àmbit.
Recollida de residus: no és la més òptima. Estem treballant amb
noves propostes, canvi de model. Volem implementar l'any vinent
la recollida porta a porta, i ens afectarà a tots.

