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971448 30/11/2019 Plaza de la Llanura, Guissona

( 41.7820299828224, 1.28479035708472 )
Això es un perill pels nens Solucionada

Enllumenat

Solucionada 
05-12-2019 11:24:00 
alcaldia@guissona.cat 
Moltes gràcies per la seva col.laboració. Jaume Ars 
Alcalde 

App Moltes gràcies per la seva col.laboració. Jaume Ars 
Alcalde

971107 29/11/2019 Plaça Bisbe Benlloch, 7, 25210 Guissona, Lleida, 
Espanya, Guissona
( 41.7846741, 1.2881767 )

Tema mobilitat. Caldrà ser més disuasori en un futur o 
no tant futur. Es continua veient massa facilitats per 
accés de cotxes a la plaça ajuntament. Massa maniobra, 
masa estacionament de cotxe i furgoneta. Espai massa 
poc pel vianant. Parlem del centre del poble. I els del 
cotxes no es veuen interpel.lats. estan bé les accions de 
les jardineres, molt bé això, però no resulten suficients.

En Procés

Carrers i voreres

Pendent 
30-11-2019 10:36:00 
alcaldia@guissona.cat 
Bon dia, gràcies per les vostres reflexions. És un tema 
que estem estudiant amb el Consell de Barris. Està clar 
que hem de prioritzar el vianant. Salutacions i prenem 
nota Jaume Ars Alcaldia 

En Procés 

App Bon dia, gràcies per les vostres reflexions. És un tema 
que estem estudiant amb el Consell de Barris. Està clar 
que hem de prioritzar el vianant. Salutacions i prenem 
nota Jaume Ars Alcaldia

971013 29/11/2019 Carrer de les Oliveres, 52, 25210 Guissona, Lleida, 
España, Guissona
( 41.7807812064639, 1.28852549940348 )

Davant institut Solucionada

Neteja

En Procés 
30-11-2019 10:36:00 
alcaldia@guissona.cat 
Moltes gràcies per la seva col.laboració. En breu ho 
gestionarem amb el departament que li pertoca. Jaume 
Ars Alcalde 

App Moltes gràcies per la seva col.laboració. En breu ho 
gestionarem amb el departament que li pertoca. Jaume 
Ars Alcalde

970891 29/11/2019 Av. President Lluís Companys
(41.7791204, 1.286634700000036)

Senyors, A l'Av. President Lluís Companys s'han podat 
arbres d'una part de la vorera d'on no hi ha cap vivenda. 
De moment encara s'ha de podar tot el costat esquerre 
(baixant des de la carretera de Cervera i, que 
curiosament és el costat ombradiu i on estan edificades 
les vivendes). Segons les prediccions meteorològiques la 
setmana entrant farà fred de rigurós hivern, la qual cosa 
farà que les fulles del terra es gelin, fet que ocasionarà 
caigudes. Demanem, doncs, la màxima urgència en la 
poda dels que resten pendents.

En Procés

Parcs i jardins

En Procés 
30-11-2019 10:34:00 
alcaldia@guissona.cat 
Bon dia, així serà. Salutacions i gràcies per la vostra 
col.laboració. Jaume Ars Alcaldia 

Bon dia, així serà. Salutacions i gràcies per la vostra 
col.laboració. Jaume Ars Alcaldia

970264 28/11/2019 Raval de Sant Pere, 7, 25210 Guissona, Lleida, Espanya, 
Guissona
( 41.7847431, 1.291337 )

Una senyora ha ensopegat amb aquestes lloses 
trencades , davant de l' Ajuntament. Sense cap 
incidència. Gràcies.

Solucionada

Carrers i voreres

En Procés 
28-11-2019 11:32:00 
alcaldia@guissona.cat 
Moltes gràcies per la seva col.laboració. En breu ho 
gestionarem amb el departament que li pertoca. Jaume 
Ars Alcalde 

App brigada@guissona.cat La incidència a estat resolta. Gracies per la seva col-
laboració. Salutacions Brigada Municipal.

970198 28/11/2019 Av. de Tàrrega, 10, 25210 Guissona, Lleida, España, 
Guissona
( 41.7820135197969, 1.28410119563341 )

Sense il•luminació Solucionada

Enllumenat

Solucionada 
30-11-2019 10:33:00 
alcaldia@guissona.cat 
Bon dia, Gràcies per la vostra col.laboració. Solucionada. 
Jaume Ars Alcalde 

App Bon dia, Gràcies per la vostra col.laboració. Solucionada. 
Jaume Ars Alcalde

970185 28/11/2019 Passeig del Torrent Passerell, 2, 25210 Guissona, Lleida, 
Espanya, Guissona
( 41.7935659616993, 1.28501549363136 )

L'asfalt té forats cada dia més grans En Procés

Carrers i voreres

En Procés 
30-11-2019 10:41:00 
alcaldia@guissona.cat 
Bon dia, fetes les consultes, ja que aquesta carretera és 
de gestió de la Diputació, els hi hem demanat una 

App Bon dia, fetes les consultes, ja que aquesta carretera és 
de gestió de la Diputació, els hi hem demanat una 
intervenció. Gràcies per la vostra col.laboració. 
Salutacions Jaume Ars Alcalde

968239 26/11/2019 Plaça dels Països Catalans, Guissona
( 41.783247733434, 1.2897661167512 )

Posar un pas de vianants per anar del carrer doctor 
Castelló a la plaça del “triangle “

En Procés

Carrers i voreres

En Procés 
27-11-2019 08:59:00 
brigada@guissona.cat 
Moltes gràcies per la seva col·laboració. Hem registrat la 
seva incidència i esperem solucionar-la en breu. 
Salutacions Brigada Municipal 

App Moltes gràcies per la seva col·laboració. Hem registrat la 
seva incidència i esperem solucionar-la en breu. 
Salutacions Brigada Municipal

968236 26/11/2019 Carrer del Doctor Pere Castelló, 1, Guissona
( 41.7838899990338, 1.29000376204544 )

Paperera trencada Solucionada

Papereres

En Procés 
27-11-2019 07:42:00 
brigada@guissona.cat 
Moltes gràcies per la seva col·laboració. Hem registrat la 
seva incidència i esperem solucionar-la en breu. 
Salutacions Brigada Municipal 

App La incidència a estat resolta. Gracies per la seva col-
laboració. Salutacions Brigada Municipal.

968232 26/11/2019 Rambla dels Segadors, 172, 25210 Guissona, Lleida, 
España, Guissona
( 41.7827467962444, 1.29513781517744 )

ALERTA!!! presència de vidres provinents d'ampolles de 
begudes alcohòliques en zones infantils (parc de Fluvià).

En Procés

Parcs i jardins

En Procés 
28-11-2019 09:12:00 
alcaldia@guissona.cat 
Moltes gràcies per la seva col.laboració. En breu ho 
gestionarem amb el departament que li pertoca. Jaume 
Ars Alcalde 

28-11-2019 09:13:36 
brigada@guissona.ca
t, 

App Moltes gràcies per la seva col.laboració. En breu ho 
gestionarem amb el departament que li pertoca. Jaume 
Ars Alcalde



967461 26/11/2019 Plaça Bisbe Benlloch, 1, 25210 Guissona, Lleida, Espanya
(41.784677, 1.287923)

El Sr. R.B amb núm. de telèfon 973550..., ens comenta 
que al c/ Les Serres fa gairebé 2 anys que no passen a 
netejar. Ens transmet el seu descontentament i diu que 
ho ha comentat vàries vegades i no ha obtingut 
resposta.

Solucionada

Neteja

Pendent 
26-11-2019 10:37:00 
ajuntament@guissona.cat 

Assignació d'Incidència: Nou responsable: 
brigada@guissona.cat. 

En Procés 
26-11-2019 14:05:00 
brigada@guissona.cat 

Solucionada 
04-12-2019 19:24:00 
brigada@guissona.cat 

brigada@guissona.cat

966979 25/11/2019 Plaça de Catalunya, 8, 25210 Guissona, Lleida, España, 
Guissona
( 41.7796861303124, 1.2861292809248 )

Debido al estado de estas casas mucha gente la utiliza 
para botellones, lavabo publico, vertedero y demas lo 
que conlleva tener ratas en la plaza debido a la falta de 
limpieza.desde el ayuntamiento siempre nos han dicho 
a los vecinos q no pueden hacer nada porque las casas 
no tenian propietario pero ahora ya si, ya que estan a la 
venta, esperamos una solucion al respecto tanto de 
limpieza como por el tema de las ratas

En Procés

Plagues d'insectes o ratess

En Procés 
26-11-2019 07:58:00 
brigada@guissona.cat 
Moltes gràcies per la seva col·laboració. Hem registrat la 
seva incidència i esperem solucionar-la en breu. 
Salutacions Brigada Municipal 

En Procés 
26-11-2019 09:19:00 
alcaldia@guissona.cat 

App Moltes gràcies per la seva col·laboració. Hem registrat la 
seva incidència i esperem solucionar-la en breu. 
Salutacions Brigada Municipal

966182 25/11/2019 Plaça Bisbe Benlloch, 1, 25210 Guissona, Lleida, Espanya
(41.784677, 1.287923)

Un veí comenta que al pàrquing municipal s'hauria de 
passar més sovint: està brut i quan hi ha cotxes no és 
veu massa.

En Procés

Neteja

Pendent 
25-11-2019 09:12:00 
paquinavarro@guissona.cat 

Assignació d'Incidència: Nou responsable: 
brigada@guissona.cat. 

En Procés 
25-11-2019 09:24:00 
brigada@guissona.cat 

brigada@guissona.cat


