
Data Entrada incidència Explicació del cas Prioritat Estat

17-febr-19 re 2019/1073 192 ************ - demana la reparació d'un filat del carrer La Remor que fa temps que està trencat mitja Resolt

12-febr-19 presencial 186 Manteniment cami de sota carrer cabrils mitja Resolt

30-gen-19 RE-682/RE-1003 176 ************ - queixa manteniment a la unió dels carrers Pi de l'Indià i carrer Montseny alta Resolt

14-febr-19 presencial 189 Gat mort al carrer pí de l&#039;indià mitja Resolt

14-febr-19 presencial 190 Molta brossa tipo sofàs i restes d&#039;obres pel camí de la serra baixa Resolt

13-febr-19 re 2019/1020 187 ************ - reclama la reparació de l'enllumentat del carrer El castell alta Resolt

17-febr-19 re 2019/1071 191 ************ - queixa de les bosses penjades al Torrent Vallmora (demana la neteja) alta Resolt

17-febr-19 re 2019/1088 196 ************l - problemes a l'entorn de la torre de l'aigua que hi ha al carrer de la remor mitja Resolt

17-febr-19 re 2019/1075 195 ************- demana la reparació del mur del parc del camí a Premià de Dalt / la remor mitja Resolt

17-febr-19 re 2019/1074 194 ************ - demana la reparació del filat de davant de la casa 13 del carrer de la Remor mitja Resolt

10-febr-19 RE 2019/924 185 ************ - demana que s'arregli l'asfalt del carrer Ametllers núm 5 mitja Resolt

13-febr-19 telèfon 188 ************ - reclama la neteja del final del bosquet del final del carrer Doctor Escofet mitja Resolt

14-febr-19 re 2019/1040 197 ************ - demana la neteja de la zona que envolta la seva vivenda (Aqüeducte 13) mitja Resolt

27-juny-19 re 5286 7 neteja tenor viñas mitja Resolt

27-juny-19 re 5330 8 Neteja Pi de l'india alta Resolt

28-juny-19 presencial 25 ************ ens avisen que el mur de Can Munt /  Passatge Can Mora / Pompeu Fabra està ple d'herbes i plantes seques , es mitja Resolt

02-jul-19 re 5418 12 ************ mitja Resolt

03-jul-19 re 5469 6 QUEIXA NETEJA PAPERERES mitja Resolt

03-jul-19 re 5472 5 neteja de males herbes de la riera (Torrent vallmora) mitja Resolt

05-jul-19 presencial 9 ************ en avisa que hi ha rates - caseta de llum del carrer Garrofers mitja Resolt

05-jul-19 presencial 10 ************3 ens avisa que les escales del carrer Garrofers estan molt brutes baixa Resolt

05-jul-19 telèfon 11 ************ - El Castell 52 ************demana que es netegi el bosquet del carrer El Castell mitja Resolt

08-jul-19 re 4748 13 ************ He vingut per neteja heures mitja Resolt

09-jul-19 re 5681 14 Queixa referent a la conservació de les voreres i les zones ajardinades alta Resolt

10-jul-19 re 5720 15 Poda branques amb punxes d'arbre de Av. Roca Suarez, 47 mitja Resolt

10-jul-19 re 5721 16 Neteja terreny situat al camí a premià de Dalt 63 per perill d'incendi baixa Resolt

11-jul-19 telefon 17 c/ Montseny 6. Males herbes que salten rajoles, pinassa acumulada i massa que no netejen mitja Resolt

11-jul-19 re 5739 18 Neteja terreny al carrer Tarragona, 9 alta Resolt

11-jul-19 presencial 19 ************ - Cabrils 16 demana que s'arreglin els camins de la muntanya mitja Actiu

12-jul-19 re 5887 21 Desbossar zona verda dacant les cases de la Llav de Oro baixa Resolt

12-jul-19 telefon 20 C/ Rosa cantonada cami d´Alella. Uralita i moltes bosses plenes d´alguna cosa blanca (10/12) mitja Actiu

15-jul-19 e-mail 27 Carrer Rosa, acumulació de runes i Uralita al costat dels contenidors des de Juny. Mal estat de les voreras i moltes herbes mitja Resolt

15-jul-19 re- 6025 28 Carrer Rosa, acumulació de runes i Uralita al costat dels contenidors des de Juny. Mal estat de les voreras i moltes herbes baixa Resolt

15-jul-19 re-5904 22 Rates a les vivendes del carrer angel guimera, degut a la casa deshabitada situada al numero 4 mitja Resolt

16-jul-19 re 5928 23 ************ - ÉS QUEIXA DE LA FALTA DE NETEJA DEL POLÍGON BUVISA - 658573982 mitja Resolt

16-jul-19 presencial 24 ************ Xops 61 , reclama la neteja del carer Xops mitja Actiu

17-jul-19 re- 6020 26 Queixa bruticia i rates al carrer Garrofers alta Resolt

19-jul-19 636289510 29 Carrer Garrofers, 41 tallar herbes (segon avís) mitja Resolt



19-jul-19 679239504 30 ************- Doctor Escofet 1 a - demana que es passi a remullar la zona per on passa l'autobus perque aixeca molta pols mitja Actiu

19-jul-19 683529344 31 ************ - Carrer Rosa, acumulació de runes, al aver runa la gent s'anima i en tira cada cop més. Avui hi ha fins i tot un sofà mitja Actiu

22-jul-19 e.mail 32 Acumulació brossa fora dels contenidors a pg riera amb can bassols. Bassures i altres (adjunten foto al e-mail) - ************ alta Actiu

22-jul-19 presencial 33 Neteja de la riera amb aigüa sobint - ************) mitja Actiu

22-jul-19 presencial 34 Neteja matolls dabant de casa seva, cararer Violeta, 6 - Enriqueta Bosch baixa Actiu

22-jul-19 re-6135 35 Neteja carrer atmetllers - Sra. Campmany mitja Resolt

22-jul-19 telèfon 36 carrer lleida, neteja de la tapa del clavagueram, estan els foradets embossats amb fang i fulles alta Resolt

23-jul-19 telèfon 37
Carrer Josep Maria Segarra, es un carrer de sorra i esta ple de sotracs, prega que s'aplani ja que passar a peu o amb cotxe resulta 
dificil

baixa Actiu

24-jul-19 re-6208 38
Entrada del diposit aigua c/Josep Puioriol 120B, s´acumula molta bruticia i sol´licita un servei regular, diu que en 3 anys s´ha netejat 
1 cop i perqu

mitja Resolt

25-jul-19 RE-6284 39 Neteja zona Tenor Viñas (INMOBILIARIA MAR ) alta Resolt

02-ag-19 telèfon 40 Netejar herbes camí alella, 64 mitja Resolt

05-ag-19 e-mail (re-676) 41 En referència al RE-676 - Encara està retirada l'uralita al final del torrent Barrera baixa Resolt

05-ag-19 649465511 42 Contenidors de la plaça de Catalunya fan molta pudor, hi han xarcos d'aigo que fan que augmenti la mala olor baixa Actiu

05-ag-19 presencial 43 Sr. ************, viu a baix de la riera i comenta que el tunel fa olor a cloaca, molt molt desagradable, i més amb aquesta calor mitja Actiu

05-ag-19 telèfon 44 Carrer migjorn a la riera que hi ha (banda muntanya) s¡ha de fer neteja (canyes massa altes) mitja Actiu

05-ag-19 telèfon 45 Carrer migjorn, 27 a la riera que hi ha està plegat de rates. mitja Actiu

06-ag-19 presencial 46 carrer gardenia, 12 - hi ha un vial sobrant que no es neteja mai i demanen que es procedeixi a la neteja. alta Actiu

08-ag-19 telèfon 47
Part alta de la riera (del parc de can Godó cap a dalt) - No es fa una correcte neteja, la vorera esta negada de fulles que no es treuen 
(si que s'ha

mitja Actiu

09-ag-19 telèfon 48 Informen que la carratera de Masarossa (Mercadona) està plena de fulles i bruticia de gent incivica baixa Actiu

14-ag-19 telèfon 49 C/ Josep Maria Segarra. Posar terra que falta i treure males herbes. mitja Actiu

16-ag-19 re 6712 51 Queixa en relació a l'estat de l'escala de Torrent de les Monges / carrer dels Pins mitja Actiu

16-ag-19 presencial 50 entrada deixalleria hi ha una bossa de runes amb uralita. ************ baixa Actiu

21-ag-19 presencial 53 Eduard de Cáceres Bosch. RE 2019/754 tala de pins a casa seva, urgent per perill de caure. mitja Actiu

21-ag-19 email 52 ************s, ebocamnet Uralita, passa e-mail reclamant després de 2 mesos de l´anteriror. C/ rosa cantonada camí d´alella alta Actiu

03-set-19 re 7089 57 Neteja terreny al carrer Tarragona, 9 baixa Actiu

03-set-19 telf 56 C/ Josep Maria Segarra. Posar terra que falta i treure males herbes. Ascensión Linian 654367749 mitja Actiu

04-set-19 telèfon 58 Segon avis per no recollir contenidors a la zona del poligon bobisa mitja Actiu

04-set-19 e.mail 59 En el parc Can Godo hi ha un estructura amb tobogan i en una de les xarxes està pelada del cordó i te unes punxes mitja Actiu

04-set-19 e.mail 60 Males herbes a la zona de can bassols, han enviat e-mail amb fotos adjuntes alta Resolt

05-set-19 e-mail 61
c/can Bassols reclama ************ per un estat lamentable per e-mail amb imatges. Diuen que les plantes aixecan les voreres fins 
el punt de provocar c

mitja Resolt

05-set-19 telf 62
Ha trucat ************c/ charles Darwin 68. Es queixa de la tala d´arbres que han deixat molta runa de branques, troncs i restes. 
Gràcies

baixa Resolt

06-set-19 telf 63
Ahir es va fer el manteniment del carrer, però les herbes talladas ningú les a recollit. Una veïna em truca enfadada per deixar la 
feina a mitjes.

mitja Resolt

09-set-19 e-mail 64 Un cop mes avisan de que hi ha uralita al carrer de la deixalleria (ja va presentar el RE2019/676) mitja Actiu

12-set-19 telf 65 Acomulació de sorra cada cop que plou al carrer escofet  - es passa la maquina pero no es suficient, es prega passar aigua. mitja Actiu

12-set-19 tefl 66 ************- del carrer Xops, 61-63 demana la neteja del carrer ple de pinassa alta Resolt

13-set-19 presencial 67 carrer cerdenya ple de bruticia de coloms, urgeix neteja ja que juguen molts nens mitja Resolt

16-set-19 RE-7548 68 arbre caigut al carrer Rosa - Reclamen falta de manteniment habitual. baixa Resolt

17-set-19 telf 69
carrer Josep maria segarra - Falta sorra al carrer i neteja de la mala herba - Se li va comentar a partir del dia 12-9-19 es faria pero a 
dia d'avui r

mitja Resolt

17-set-19 e-mail 71 envia correu ************ molesta ja que tot segueix igual (pg la bobila, ple de bruticia i rates) alta Actiu



25-set-19 telèfon 72  els tres badens de la carretera del mercadona no es veuen bé, reclamen una mà de pintura. mitja Actiu

30-set-19 e-mail 73 Zona de la font del senglar amb bri¡uticia de gent incivica. (adjunten una foto al e-mail) mitja Actiu

08-oct-19 telèfon 74
URGENT! Zona de la muntanya, un cop arribes al desviament per anar al restaurant del cargol, es segueix recta (per el cargol No) i a 
la segona curva h

alta Resolt

08-oct-19 presencial 75 Carrer victor fgont gual, 19 - Va aver una averia de sorea i van deixar la cera en mal estat baixa Resolt

14-oct-19 telèfon 76 Torrent que va del carrer dels Pins fins al Trnt de les Monges plè de canyes - Demanen la neteja mitja Resolt

14-oct-19 RE - 8452 78 Fco. Javier - demana neteja de les males herdres del torrent que baixa des de de d¡el carrer Pins fins el Tt. De les Monges mitja Actiu

15-oct-19 presencial 77
************ - Passeig del Castanyer, 39 demana que es revisi la tapa del clavegueram que està davant de casa seva, perque fa 
molt soro

mitja Resolt

15-oct-19 telefon 79 ************ - demana la neteja de la vorera de casa seva i la tallar les herbes de davant de casa seva (sol.licitat alta Actiu

15-oct-19 RE8495 80 ************ - demana que es netegi el pi que hi ha tocant casa seva mitja Actiu

16-oct-19 telèfon 81 Carrer Remor entre la casa 15 i 17 a la zona verda hi ha un reg que està descontrolat, l'aigüa arriba a porta d'un veí baixa Actiu

17-oct-19 RE 8286 82 Inmobiliaria Mar, neteja de la zona verda adjacent a a la prmoció situada al carrer tenor Viñas, 51-53 mitja Actiu

17-oct-19 presencial 83 Fanal del carrer Pau Casals, 15 - Està penjat d'una columna de la façana d'un veí però la columna s'esta esquerdant mitja Resolt

23-oct-19 re-8687 84 Goteras al mercat municipal - a l'entrada i a la carnissería. mitja Resolt

23-oct-19 telefon 85 Incidència a Bouquet en relació a uns postes de llum que estan torçats al costat de la protectora d'animals d'el Masnou. (Aina alta Resolt

28-oct-19 telefon 86 Torrent del molí- sols han netejat l´entrada i costa molt circular mitja Resolt

29-oct-19 telefon 91 c/ salvat Papasseit no metejan mai no és un carrer particular. Vanessa 620 80 63 36 mitja Resolt

29-oct-19 telefon 87 c/ salvat Papasseit no metejan mai no és un carrer particular. Vanessa 620 80 63 36 baixa Actiu

30-oct-19 e-mail 88
Torrent del molí- sols han netejat l´entrada i costa molt circular-ho demana per segona vegada, ha de circular tots els dies amb 
cotxe amb una criatur

mitja Actiu

31-oct-19 RE- 8869 90 ************ - Can Nadal, 19 , demana neteja i desbrossament de la via pública (zona Can Nadal) alta Resolt

31-oct-19 Re- 8876 89 ************ - reclama que s'arreglin els camins de la muntanya mitja Resolt

07-nov-19 re-9054 92 ************ - demana la neteja habitual a la Plaça de Can Nadal mitja Resolt

08-nov-19 re-9108 93 ************ - Jaume I, 11 - 687551105 - tema : rates baixa Resolt

08-nov-19 re-9113 94 ************ avís d'uralita al camí cap a la deixalleria mitja Resolt

08-nov-19 re-9060 95 ************- problemes amb el carrer que va al cargol mitja Resolt

13-nov-19 re- 9174 96 ************ - Reclama neteja i problemes amb rates mitja Resolt

15-nov-19 re 9334 97 ************ és queixa de la bruticia en relació als excrements de gossos alta Resolt

15-nov-19 telèfon 98
************ - S'ha donat un cop al cap amb una senyal de tràfic mal posada al carrer Joan XXIII amb C. Montseny, s'ha de posar la 
seny

mitja Resolt

18-nov-19 e-mail 99 Neteja del carrer can Bassols, hi han ampolles trencades a la vorera. baixa Resolt

18-nov-19 re 9389 100 ************ - problemes amb el cablejat de la llum, en el bosc que hi ha entre el carrer Desmunt mitja Resolt

18-nov-19 re-9403 101
************- Ja ha reclamat molts cops que es podin els arbres de casal de la gent gran - Es la veïna que te el jardí al costat i li 
molesta pe

mitja Resolt

21-nov-19 re-9544 102 Tallar les canyes del solar colindant al carrer Tarragona 32, demanen ser constants a la neteja ja que creixen ràpid mitja Resolt

21-nov-19 RE-9544 103 Els contenidors del carrer Tarragona, 32 - La gent és incivica i tira coses al voltant que ningú recull mai, i tot es va acomulant alta Resolt

21-nov-19 RE-9575 104
Carrer Lluis Compays, a l'altura del nº 23 hi ha un cambi de rasant i els cotxes van massa ràpid, trobar una solució tipus posar un 
baden

mitja Resolt

21-nov-19 RE-9575 105 Carrer Lluis Compays, a l'altura del nº 23 hi ha un senyal de 30 km/h però està massa alt. baixa Resolt

25-nov-19 E.mail i RE,676 106
Uralita a l'entrada de la deixalleria continua allà sense que es retiri i s'esta esmicolant. Ja es va avisar en data 5-8-19. Indica que sino 
es proced

alta Resolt

25-nov-19 re-9633 107 Tallar planta trepadora situada al carrer Pep ventura que envaeix propietat privada del carrer Tenor Viñas nº 26 mitja Resolt

25-nov-19 telèfon 108 Can Padellàs informen que fa dies que no passen a recollir la bassura mitja Resolt

25-nov-19 presencial 109
************- Passeig del Castanyer, 39 demana que es revisi la tapa del clavegueram que està davant de casa seva, perque fa 
molt soroll

mitja Resolt

26-nov-19 re-9655 110 ************ - carrer Mirador 16 - demana que es netegi la terra de la vorera de les últimes pluges mitja Resolt



27-nov-19 RE-9706 111 Arreglar el desaigua que hi ha al carrer Pep Ventura, a l'altura del número 32, s'està enfosant alta Actiu

27-nov-19 presencial 112
************ i em comenta que ja fa molt va acordar amb l'alcalde que els fanals del carrer Pep Ventura s'havien de pintar, i que 
ell li va dir q

mitja Resolt

28-nov-19 Reclama RE-9054 113 Torna a reclamar: ************ - demana la neteja habitual a la Plaça de Can Nadal baixa Resolt

28-nov-19 RE-9736 114 ************ - demana posar pilonas a la plaça del carrer Nadal ja que els cotxes aparcan alla en mig dificultant el pas al seu portal mitja Resolt

03-des-19 telefon 115
************ - Passeig del Castanyer, 39 demana que es revisi la tapa del clavegueram que està davant de casa seva, perque fa 
molt soro

mitja Resolt

10-des-19 telefon 116 ************ es queixa que no s'arrelga el carrer Vallromanes des de les últimes pluges i que no poden agafar el cotxe. mitja Actiu

10-des-19 telefon 117 ************ ens avisa que al Torrent de Can Mateu a l'açada del número 3-5 hi ha rajoles aixecades alta Actiu

10-des-19 telefon 118 ************ - Torrent de Can Mateu, ens avisa que els carrer està molt brut, ple  de bruticia de gos. mitja Actiu

11-des-19 telèfon 119
DIT I FET - No és el primer cop que passa: els mini contanidors que tenen al DITIFET privats algú de la brigada que fa la neteja del 
carrer li tira la

baixa Actiu

13-des-19 telèfon 120 Netejar herbes camí alella, 64 mitja Actiu

17-des-19 telèfon 125 Ens han trucat per demanar que passin a arreglar el carrer Gran Vista (************ - carrer Gran Vista) alta Actiu

17-des-19 e-mail 123 Torrent del Moli - s'ha actuat per arreglar el camí pero falta l'ultim tram mitja Actiu

17-des-19 telefon 122 Ens han trucat per demanar que passin a arreglar el carrer Cabrils baixa Resolt

17-des-19 re,10626 121 netejar dipòsit aigua carrer josep puigoriol alta Resolt

19-des-19 telèfon 126 Cami Alella - No es fa mai cap mena de neteja/manteniment baixa Resolt

23-des-19 telefon 127 Ens avisen que hi h uns armaris metalics a l'entrada de la biblioteca que estan oberts i trencats. Demanen que s'arreglin. mitja Resolt

23-des-19 mail 128
23/12/2019 Ens avisen del carrer Garbi frente número nuevo. Adjunten fotos del paviment desaparegut i els tubsde pvc que queden 
al descovert.

mitja Actiu

23-des-19 mail 129 23/12/2019 Ens avisen barana trencada ************ adjutem foto ( no ens indiquen lloc) mitja Actiu

27-des-19 re 10880 130 ************ -Queixes bufador alta Actiu

31-des-19 e-mail 131
En la calle Garbi frente al numero 9 aprox se ha saltado el asfalto y se ven dos canalizaciones rotas. Parecen d algun tipo d 
suministros.

mitja Actiu

12-gen-19 re 286 171 ************ - queixa - Torrent de les Monges i camí de la cornisa baixa Actiu

20-gen-19 re-449 172 Paisatgisme Melsio - avisa d'un abocament ilegal al davant de les seves instal.lacions (polígon 5 parcel.la 14) mitja Resolt

22-gen-19 telèfon 173 Veí del carrer dels pins avisa que hi ha un desaigua taponat i s'ha format una gran piscina mitja Resolt

27-gen-19 re -615 174 ************ ens avisa que hi ha un arbre que està a punt de caure al carrer Vallromanes 10 mitja Resolt

28-gen-19 e-mail 175 El tram del Torrent del Moli segueix amb el camí en mal estat, demanen que torni a passar la maquinaria alta Resolt

30-gen-19 RE- 679 177 Javier Macia Santamaria - queixa amnteniment carrers Masnou i Cabrils mitja Actiu

30-gen-19 re-2018/8637 178 Ramon Garcia Moreno vol que es tingui en compte la instància que va entrar l'any 2018 en relaciño al carrer Masnou baixa Actiu

31-gen-19 re-2019/738 179 ************s queixa neteja Can Nadal - 669801035 mitja Actiu

193 ************ mitja Resolt

Total incidències resoltes: 91
Total incidències actives: 53
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