
 

 

 

 
 

3a Sessió 
Data i lloc: Dimecres 4 de febrer de 2015 al Pòsit de Pescadors  
Durada de la sessió: 19:30 h – 21:30 h  
Assistència: 45 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras , Joan Giribet i Marijó Riba 
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE BAIX A MAR 

Recull de la 3a sessió 
 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE BAIX A MAR 

 

L’alcaldessa comença la reunió fent un repàs de les actuacions que es van demanar a les  

trobades amb el veïnat. A continuació, s’obre un torn d’intervencions per fer noves demandes.  

 

FRONT MARÍTIM  

El veïnat pregunta sobre les actuacions al Front Marítim. 

El govern explica les actuacions que s’han fet al barri: pas sota la via, parc de Ribes Roges, 

Forn del vidre, projectes Front Marítim.  

 

Pel que fa a la reordenació del Front Marítim, s’ha realitzat un procés participatiu i un concurs 

d’idees urbanístiques en el qual hi van participar més d’una vintena de projectes. Finalment  

hi ha hagut un ampli consens en el veredicte i el projecte guanyador preveu desenvolupar-se 

en diverses fases en funció de la disponibilitat econòmica. L’aportació de Ports de la Generalitat 

permetrà començar a desenvolupar en primer lloc el sector de la plaça del Port.  

Es portarà a terme el projecte de la remodelació de la plaça del Port durant l’any 2017, amb un 

pressupost de 1,2 milions d’euros aportats per la generalitat de Catalunya. 

 

També es demana què passa amb la barca Mercè.  

El Museu Marítim de Barcelona presenta la possibilitat de dur a terme la restauració de la barca.  

 

PLATJA DEL FAR 

Es comenta que cal endreçar la platja del Far. Falten dutxes i que estiguin en millors condicions. 

Les passarel·les no cobreixen tot el tram de sorra. Les platges són competència de l’Estat que 

ho considera un espai natural. El projecte és la recuperació mediambiental a traves de la 

creació d’un sistema dunar. Es preveu començar el projecte en el segon trimestre del 2017. 

 

RADAR  

Es demana amb quin objectiu es posa el radar a les rondes.  

Segons les informacions facilitades per la Policia Local, el radar s’està situant a les vies amb 

més accidentalitat de la ciutat. Cal recordar que a les rondes fa uns anys que lamentablement 

estem tenint accidents amb víctimes greus i fins i tot amb morts. L’any passat va morir un 
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motorista a la ronda Ibèrica, fa dos anys va morir un altra motorista a la Ronda d’Europa i fa 3 

anys que en aquest mateix vial va perdre la vida una parella el dia de la Comparsa .  

 

En molts casos d’accidents investigats, tenen com a factor causant l’excés de velocitat i és, amb 

l’objectiu de millorar la seguretat dels usuaris de les vies de la ciutat, que s’instal·la el 

cinemòmetre o radar. 

 

PRESSIÓ AIGUA 

El veïnat demana quan es tindrà pressió d’aigua. 

Segons informa la Companyia d’Aigües, a Vilanova hi ha dues maneres de subministrar l’aigua: 

aigua directa de la xarxa o bé a través de dipòsits i bombes com s’ha fet tradicionalment.  

 

Molts dels sectors del centre vila, del casc antic o de Baix a Mar encara no han pogut ser 

renovats o condicionats per tal de poder pujar la pressió de la xarxa sense provocar fuites. 

Aquesta és una inversió que s’ha de fer en els propers anys en diferents sectors de la ciutat.  

 

En la majoria d’aquests sectors però, les llars utilitzen el sistema de dipòsits i bomba i 

normalment no noten les possibles limitacions de pressió ja que el dipòsit es va omplint poc a 

poc. El problema ve quan per exemple la bomba s’espatlla; l’abonat ha de demanar permís a la 

Companyia per poder abastir-se directament per un temps limitat fins que repari les bombes, i 

durant aquest temps de connexió directa probablement patirà una pressió limitada de la xarxa.  

 

PLAÇA VILANOVA PORT  

En aquesta plaça hi ha un tros que no es va urbanitzar. És un cau de porqueria, hi ha molts 

gats, etc.  

S’han realitzat reunions amb el veïnat i els regidors Glòria Garcia i el Francesc X. Sánchez. No 

podem fer masses accions ja que és una zona privada. Intensificarem el pas de la policia i 

farem una revisió de l’espai que falta per urbanitzar. 

 

EIXAMPLE DE MAR  

Es pregunta sobre la responsabilitat de les tanques de l’Eixample de Mar? 

És responsabilitat dels propietaris. Quan no es fa el manteniment fem un requeriment i si no es 

fa ho acaba fent l’Ajuntament. Des de l’ajuntament ja s’ha parlat amb el nou interlocutor per 

demanar que es netegin els solars i desprès es mirarà d’acordar una cessió d’ús d’aquest espai. 

Des de l’Ajuntament s’està mirant de tenir una llicència definitiva de l’espai de lleure per a 

gossos. 
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Pisos 

S’acabaran els pisos a mig fer de l’Eixample de Mar, situats entre el carrer Pere Jacas i la Plaça 

Josep Tarradellas, a l’interior de la promoció. 

 

SÍNIA DE LES VAQUES  

Es demana quina és la perspectiva després del canvi d’usos de la Sínia de les Vaques.  

Fins a aquest moment no s’havia acabat la tramitació. L’Ajuntament estava pendent d’uns  

informes de la Generalitat i tot just s’ha acabat el tràmit urbanístic.  Els propietaris estan a 

l’expectativa dels locals que hi ha allà. Actualment ja es poden demanar llicencies pels nous 

usos aprovats, un cop s’han acabat tots els tràmits urbanístics. 

 

EDIFICI DE PIRELLI 

Es comenta que les tanques que hi ha estan molt malament i si seria possible posar elements 

per fer esport per a la gent gran. També es demana per l’edifici.  

Les parcel·les són d’un Banc i l’Ajuntament va demanar que les deixés utilitzar fins que no 

s’hagi d’edificar. S’està acabant d’arreglar amb els recursos que disposem.  Pel que fa a l’edifici, 

arranjar-lo costa molts diners. S’està mirant de cercar dinars privats ja que és molt costós.  

 

BICICLETES  

Es comenta la problemàtica de les bicicletes als passos sota via. Es demana que es senyalitzi o 

es faci alguna cosa.  

El mes de març de 2015 es van finalitzar les obres del carril bici i es preveu realitzar una nova 

campanya perquè la gent conegui per on haurà d’anar.  

 

PAS SOTA VIA CARRER LLIBERTAT 

El pas sota via és molt bonic però està mal acabat.  

Des de la Regidoria d’Urbanisme es fa un seguiment dels desperfectes que es puguin originar, 

ja que aquests desperfectes els ha d’assumir l’empresa constructora. 

 

SOLARS BRUTS  

Hi ha dos solars privats de la plaça Cal Xixo amb uns matolls que sobresurten de les tanques i 

hi veiem un perill per a la nit de Sant Joan. 

Es mantindran converses amb la titularitat per acordar els terminis de la neteja de l’esmentat 

solar. En cas contrari, es  procedirà a interposar les multes coercitives i si s’escau els 

sancionadors corresponents. L’Ajuntament no es pot ocupar de fer la neteja subsidiària ja que 

cal una autorització judicial per fer-ho.  
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Els solars de la plaça de Xal Xixo es van desbrossar el 2015, arran de la campanya de neteja de 

solars que es fa abans de l’estiu. Aquest 2016 també es va fer el requeriment a la propietat 

perquè en fes el manteniment. 

 

NINGLEE 

Es pregunta sobre la situació del jardinet de la part de Pirelli (Ninglee).  

És un espai privat que té una sentència del Tribunal Superior de Justícia que diu que 

l’Ajuntament ha d’expropiar però és una expropiació que actualment no es pot afrontar perquè 

són molts diners. S’estan buscant solucions.  

 

RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES  

Un veí demana si es podria redistribuir l’horari de recollida d’escombraries de la plaça 

Mediterrània ja que passa a les 02:00h.   

A la plaça de la Mediterrània existeix un grup de contenidors soterrats destinats a la recollida de 

les diferents fraccions de caràcter domèstic provinent del veïnat de la zona. L’esmentat grup de 

contenidors, format per unitats de recollida de rebuig, residu orgànic i unitats de recollida 

selectiva (vidre, paper i envasos) disposen de diferents freqüències de pas per realitzar les 

tasques de recollida. 

 

Per tal de recollir la fracció de rebuig i orgànica, es disposa de dos circuits amb horari de 09 a 

03:45h, en els quals es planifica una ruta per assolir els objectius de recollir la totalitat dels 

residus de càrrega superior existents, majoritàriament a la zona del centre del municipi. Per 

una altra banda, es disposa del circuit de recollida selectiva dins de l’horari de 06 a 12h, el qual 

també està planificat per recollir la totalitat dels contenidors dins el mateix àmbit. 

 

La modificació de les rutes de rebuig i orgànica no es compatible amb la zona objecte de 

l’estudi, ja que el servei es disposa de dilluns a dissabte i l’activitat ciutadana i comercial no 

permet complimentar les feines de recollida abans de les 22h.  A banda d’això, la plaça de la 

Mediterrània és una ubicació susceptible a activitats extraordinàries que no es poden fer 

coincidir amb el pas del camió de la recollida. En canvi, la recollida de les fraccions de selectiva 

si que es recomana finalitzar després de les 07h del matí. D’aquesta manera, es minimitzen els 

sorolls en les feines de recollida que destorben el descans dels veïns de la zona.  A tal efecte, es 

trasllada aquestes propostes horàries al servei de recollida que realitza la concessionària 

municipal. 

 

Finalment, fer esmena que l’ordenança municipal de sorolls, estableix l’exempció d’horaris als 

serveis d’urgència i de manteniment de la ciutat, en els quals queden inclosos els serveis de 

neteja, per tal de desenvolupar les tasques sense destorbar l’activitat diària del municipi, tant 
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comercial com dels vianants. Tot i això, els responsables del servei intervenen en la correcte 

gestió d’aquests serveis, controlant la sonoritat dels treballs i minimitzant les molèsties que 

puguin originar. 

  

PANEROLES 

Es pregunta quin control hi ha dels escarabats.  

Cada mes es fa un control d’escarabats i rates. Si hi ha algun lloc que n’hi ha més del normal 

aviseu a l’Ajuntament per fer un reforç.  

 

PINTAR PAS SOTA VIA  

Es demana pintar el pas sota via del carrer Àncora.  

S’ha realitzat una primera actuació de millora pintant 

els grafits de les escales.  

 

OCELLS AL CARRER LLIBERTAT  

Es planteja la problemàtica dels ocells al carrer Llibertat 

que embruten molt els cotxes aparcats. Amb els 

problemes d’aparcament que té el barri, només falta que no es pugui aparcar en alguns carrers.  

S’està estudiant la possibilitat que hi hagi zones verdes pels veïns.  

 

RAMBLA SAMÀ 

Es pregunta si el pas sota via podria tenir doble sentit.  

S’explica que no es possible fer-ho. Es va intentar i el pla de mobilitat també ho contempla. 

Està pensat com a túnel i no com a pas segons normativa europea. 

 

PLAÇA MEDITERRÀNIA  

S’explica que a la plaça Mediterrània sempre passen cotxes i camions i hi ha dos llocs de 

gronxadors. Hi ha càrrega i descàrrega a totes les cantonades i pateixen molt per la canalla.  

Durant l’any 2015 s’han efectuat diverses millores a la Plaça Mediterrània i voltants. Algunes 

d’aquestes millores han estat:  

 La col·locació d’ una jardinera a l’inici del carrer de les Barques amb Mediterrània per 

impedir la circulació dels vehicles que accedien a la plaça i la creuaven fins la rambla de 

Pau.  

 Limitació d’ horari de carrega i descàrrega per tal que l’ agent de barri pugui controlar 

els accessos en un horari concret.  

 Senyalització vertical als accessos de Ferrer i Vidal amb Plaça de la Mediterrània per tal 

de limitar la circulació als vehicles d’ emergència i urgències CAP.  
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Segons els informacions facilitades pel Guàrdia de Barri, la situació ha millorat i de moment no 

tenim coneixement de mes demandes de senyalització. 

 

TINENÇA DE GOSSOS PERILLOSOS  

Es pregunta si l’ordenança regula la tinença de gossos perillosos. La gent és molt incívica.  

És obligatori portar-los lligats. L’ordenança es fa justament per evitar aquestes situacions. Quan 

es va aprovar l’ordenança es va fer una campanya d’informació i després es van posar 

sancions. Incidirem amb la campanya. 

 

PLAÇA DEL CONSOLAT DE MAR 

Quan plou s’omple d’aigua.  

Arran de les demandes, s’han pintat els bancs i s’hi ha actuat. Per l’estructura de la plaça es fan 

difícil les evacuacions. Properament es taparan els forats de la plaça.  

 

ESPAI PÚBLIC 

Es proposa un espai públic entre Adarró i la platja de la República: espai per a parc infantil, 

vaixell pirata a dins mateix del mar, etc.  

De moment no està prevista aquesta actuació. Recentment s’ha col·locat un vaixell infantil al 

parc de Ribes Roges, tres activitats per pares i nens i un circuit per gent gran gràcies a la 

Diputació. Prenem nota del suggeriment. 

 

PERSONES SENSE SOSTRE 

Es demana si s’ha previst fer un espai amb cases i dutxes per la gent sense sostre.  

Quan hi ha una campanya de molt fred s’habiliten espais de la ciutat. En breu contractarem dos 

educadors de carrer per treballar aquest problema. 
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VIVENDES CONXITA SOLER  

Al carrer Conxita Soler amb el carrer Llibertat, hi ha unes cases que tenen molts anys i una 

s’ensorra.   

En data 11 de febrer de 2015, el personal tècnic municipal va anar a fer una inspecció a dues 

de les cases afectades per la denúncia. Des del Departament d’Habitatge s’informa que hi ha 

una llicència d’obres per a la rehabilitació des de l’any 2010, que ha quedat aturada per 

l’ocupació il·legal de la planta baixa. Tanmateix, s’ha obert un expedient per a una Ordre 

d’execució per requerir a la propietat l’arranjament de les cases afectades ja que estan incloses 

al Catàleg del Patrimoni. També, el personal tècnic municipal ha tingut entrevistes amb la 

propietat i el tècnic que ha d’acabar les obres. Properament es disposarà de la documentació 

tècnica garantint la seguretat de l’edifici i quines actuacions es faran properament.  

 

En data febrer 2015, es va obrir un expedient d’Ordre d’Execució per tal de instar a la 

finalització de les obres de consolidació i rehabilitació interna (segons llicència d’obres del 

2010), dels habitatges situats al carrer de Conxita Soler, cantonada plaça de la Immaculada, 

carrer Llibertat. 

 

Com a resposta al requeriment, la propietat presentà un certificat tècnic informant de les obres 

realitzades parcialment i que la resta no era possible realitzar-les per estar ocupada la vivenda 

de la planta baixa per una persona (o persones desconegudes) sense tenir-ne autorització i 

malgrat l’habitatge es troba apuntalat i sense complir els requisits mínims que preveu el Decret 

141/2012 de 30 d’octubre, sobre les condicions d’habitabilitat. Amb aquest certificat es tancà 

l’expedient indicat 

 

Posteriorment, a l’octubre passat, un tècnic municipal pogué inspeccionar l’interior de 

l’habitatge indicat, comprovant la impossibilitat de ser utilitzat com a tal en les degudes 

condicions. Amb aquest motiu, i abans de reobrir l’expedient, s’ha reclamat a la propietat, 

informació sobre les condicions i actuacions realitzades per tal d’assegurar les condicions 

estructurals de l’edifici i seguretat dels ocupants de l’habitatge. 

 

La propietat ha informat verbalment que està en tràmit una denuncia davant del Jutjat, per tal 

de desallotjar a la persona que l’ocupa indegudament i poder continuar les obres amb seguretat 

i garanties. L’Ajuntament està a la espera de rebre aquesta documentació per escrit i poder 

actuar en conseqüència. 

 

 

Darrera actualització 

18 de novembre 2016 


