
 

 

 

 
Data i lloc: 21 de novembre de 2016,  Pòsit de Pescadors     

Durada de la sessió: De 19:30 a 21:30 h 
Assistència: 50 persones amb la presència de Neus Lloveras, Glòria Garcia, Gerard Llobet i Ariadna 
Llorens.  
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE MAR  

Recull de la 4a sessió 
 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE MAR   

 

PLATJA DEL FAR  

Hi ha diverses queixes de l’estat de la platja del Far especialment de l’aparcament i la neteja. 

La regidora Glòria Garcia explica que l’Ajuntament no pot fer grans actuacions en aquesta platja 

ja que pertany a Ports de la Generalitat.  Es fa el servei de neteja (diàriament a l’estiu i 

setmanalment a l’hivern) i a l’estiu hi ha vigilants a l’aparcament per endreçar el trànsit.  

S’explica que al ser una platja més tancada, quan hi ha temporal s’embruta molt més que 

altres platges. En aquestes situacions es demanarà una neteja extraordinària.  

Hi ha també un projecte d’arranjament de la platja per recuperar el seu estat natural i treure 

l’aparcament habilitant noves places en zones properes.    

 

VILANOVA PORT  

Un veí comenta que des de la darrera visita de l’Alcaldessa als barris no s’ha netejat més el tros 

que no està urbanitzat. Està molt brut, ple de runa i de gats.  

El regidor Gerard Llobet comenta que es demanarà un requeriment per netejar-lo ja que és 

privat.  

 

Es demana que es netegi el terra i les parets del passadís del carrer del Gas 16. 

Es va fer una neteja amb aigua a pressió el dia 21/12/2016 i el passadís va quedar sense restes 

de residus i en bones condicions. 

 

Un altre veí explica que com totes les places de Vilanova Port són privades d’ús públic, 

l’Ajuntament no se’n fa càrrec i s’hauria de resoldre que aquest espai sigui totalment públic ja 

que el veïnat no el pot mantenir.  

 

MERCAT AMBULANT DE BAIX A MAR  

Un veí pregunta si el mercat ambulant seguirà a la rambla o es canviarà d’ubicació. També 

explica que s’estan posant dificultats a persones que volen obrir parades al mercat de mar.  

L’alcaldessa explica que quan es va canviar d’ubicació el mercadal ambulant es pensava que 

funcionaria millor però ara s’estan estudiant canvis. Respecte les parades del mercat, 

l’alcaldessa explica que es vol dinamitzar i posar facilitats a qui vulgui obrir negocis però cal 
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seguir un procediment per complir amb la llei. Es proposa fer alguna acció comunicativa per 

explicar millor la normativa.  

 

VORERES  

Al carrer Àncora les voreres estan molt malmeses. Per exemple a l’alçada del número 24. 

L’alcaldessa explica que tota la inversió de la Diputació es destinarà a manteniment de ciutat i 

està previst arreglar moltes voreres de la ciutat.  

 

BUS 

Una senyora explica que en bus urbà no pot accedir al centre de rehabilitació de la rambla 

Exposició. El bus la deixa  a l’estació i de l’estació a la Guàrdia civil i llavors ha d’anar a peu. 

Demana una solució.  

La regidora explica que això es deu a l’anul·lació de les línies 3 i 4 per sentencia judicial. Es 

revisarà ja que el recorregut que ara fa el bus interurbà no és definitiu.   

 

PAS SOTA VIA  

Es demana que es solucioni d’una vegada el pas sota via.  

L’alcaldessa explica que aquest mes l’Ajuntament torna a tenir una reunió amb Renfe per 

buscar una solució ja que no s’ha acceptat la proposta de fer un pas alternatiu.  

 

GOSSOS  

Un veí explica que es va trobar un gos abandonat i va trucar a la policia i no li van donar una 

solució.  

El regidor Gerard Llobet explica que en aquestes situacions s’ha de portar el gos a la Policia 

Local que mira el xip.  També explica que està previst que el CAAD Penedès-Garraf de la 

Mancomunitat ampliï el seu horari 24 h per fer aquest servei.  

 

PAPERERES  

Es demana que es posi alguna paperera al carrer del Gas ja que darrerament se n’han tret 

moltes. 

En data 01/12/2016 es van col·locar dues papereres.  

  
  

També es demana que es posin papereres a la Pasífae que només n’hi ha una o dues i estan en 

mal estat.  
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Ja hi ha papereres a la plataforma de la Pasifae que es buida i reposa cada dia amb el servei de 

neteja de platges. No es valora augmentar el seu volum ja que els problemes que es detecten 

al seu voltant és pel seu mal ús per part de pescadors i gent que hi transita.  

 

ESPAI DEL FAR 

Una veïna explica que va anar a l’Espai Far amb una persona amb cadira de rodes elèctrica i no 

hi va poder accedir. Demana que es faci una rampa accessible.  

 

DOBLE SENTIT AL PAS SOTA VIA DE LA RAMBLA SAMÀ  

Es demana que torni a ser de doble sentit.  

La regidora Glòria Garcia explica que s’està estudiant la possibilitat de posar un semàfor. 

Des del departament de Mobilitat s’informa que pel que fa al pas sota via de Pirelli s’estan 

avaluant tècnicament dues alternatives per a millorar-ne l’aprofitament: 

1.- Doble sentit mitjançant un semàfor 

2.- Implantació d’un carril bici 

 

CARRIL BICI  

Es demana que s’arregli el carril bici del passeig Marítim ja que està molt desnivellat.   

També es demana fer un carril bici al carrer Àncora independentment que s’aprovi el Pla de 

Mobilitat.  

El carril bici al carrer Àncora està previst en el Pla de Mobilitat que està en la fase final 

d’aprovació. El seu disseny s’haurà d’abordar a la vegada que els camins escolars per la seva 

proximitat a l’escola Arjau. S’ha demanat una subvenció per a l’elaboració dels camins escolars 

a la Diputació i s’està a l’espera de la seva resolució.  

 

REURBANITZACIÓ DEL PASSEIG 

Es pregunta quan està previst que s’arrangi el passeig.  

L’alcaldessa explica que s’està buscant finançament per fer-ho. Ports de la Generalitat només 

assumeix la reurbanització de la plaça del Port però pel passeig s’han de buscar noves línies de 

finançament.  

 

ESPAI AUTOCARAVANES  

Un veí pregunta si hi ha algun espai per autocaravanes ja que a Vilafranca n’hi ha un.  

La regidora Glòria Garcia explica que es va negociar amb l’associació però que volien un espai a 

la platja i no era viable. L’Ajuntament va oferir un espai al Tacó i no el van acceptar.  
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NETEJA RAMBLA DE LA PAU  

Un veí es queixa que a la rambla de la Pau, a la zona de davant del Nou Verd, sempre netegen 

a les 6:30h del matí i si seria possible que es vagi fent una rotació.  

El camió que passa per la Rambla a les 06:30 fa una neteja prèviament a l'inici de l'activitat 

comercial, abans de l'escombrada mecànica del servei de neteja. No és possible fer una rotació 

amb altres ubicacions perquè s'ha de realitzar la neteja prèviament al muntatge de les 

terrasses dels bars.  

 

CAMÍ DE SANT GERVASI  

Un veí que té una propietat al camí de Sant Gervasi explica que es va portar una proposta al 

Ple municipal per tancar el camí i que els veïns no sabien res.  

El regidor Gerard Llobet explica que la moció ha quedat sobre la taula ja que el govern vol 

treballar la proposta també amb el personal tècnic municipal i el veïnat de la zona.  

 

SOROLL DAURADA  

Es demana que es tingui present la problemàtica dels sorolls a la façana Marítima ja que ara és 

hivern i ningú se’n recorda però a l’estiu el “botellón” i el soroll són un problema molt greu.   

 

NINGLEE 

Es demana per l’estat d’aquesta qüestió.  

El regidor Gerard Llobet explica que l’Ajuntament també ha fet una taxació i cal arribar a un 

acord sinó només quedarà el contenciós.  

 

SENYALITZACIÓ AL CARRER MERIDIONAL 

Un veí explica que al carrer Meridional els cotxes van molt ràpid i que caldria posar una 

esquena d’ase o algun element per reduir la velocitat.  

El carrer Meridional ja és un carrer considerat com a zona residencial amb una velocitat màxima 

de 20 km/h. A l'inici del carrer està col·locada la placa que indica que és zona residencial i altre 

senyal que prohibeix la circulació a excepció dels veïns. S'informa a la Policia Local del 

problema. 

 

LLUM FANAL CARRER ÀNCORA 

Hi ha un fanal al carrer 8 del carrer Àncora que no funciona fa molts mesos.   

El fanal ja està en funcionament. 
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ESTORNELLS CARRER LLIBERTAT 

Una veïna explica que s’ha de resoldre el tema dels estornells al carrer Llibertat. Es va parlar 

amb l’Ajuntament i es van proposar una sèrie de mesures de poda i neteja que finalment no 

s’han fet.  

Des de Serveis Viaris s’han realitzat accions de poda intensiva dels arbres existents però els 

estornells tornen quan els arbres comencen a brotar. Actualment, no es pot repetir questa poda 

sense risc de malmetre el creixement dels arbres.  

 

BANCS  

Una veïna explica que al parc infantil “pirata” hi ha masses bancs i en canvi a altres zones com 

a la Pasífae no n’hi ha cap. Que es podria mirar de reubicar-ne alguns. 

Des del departament de Via Pública s’informa que els bancs del parc infantil tenen ús i que al 

parc de Ribes Roges també  hi ha prou bancs. Per tant es valora no reubicar-los.  

 

SENYALITZACIÓ LAVABO PÚBLIC  

Una veïna demana senyalitzar d’alguna manera els lavabos públics que hi ha a Ribes Roges.  

 

PAS SOTA VIA A LA RAMBLA 

Una veïna demana que es netegin les teranyines al pas sota via de la Rambla.  

El servei de neteja ha de garantir la neteja de l’esmentat pas sota via. Per tant, es realitzarà un 

seguiment dels treballs per tal que es realitzin correctament.  

 

 

 

Darrera actualització  

7 de febrer de 2017 


