
 
 
 
 
 
Data i lloc: Dimecres 2 de juliol de 2014 al Centre Cívic la Geltrú  
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE LA GELTRÚ 
Recull de la segona sessió 

 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE LA GELTRÚ 

 

ESTAT DELS CARRERS I PLACES 

Uns veïns de la rambla del Castell demanen que es reposi un banc que es va treure. 

El dia 25 de juliol s’ha instal·lat novament aquest banc.   
 
 
També demanen que a la cantonada de la rambla Castell amb el carrer 

Cristòfol Raventós es posi un altre banc. 

S’instal·la un altre banc.  

 

A la rambla del Castell hi havia un arbre que es va treure i no es va 

tornar a plantar. Ara hi ha l’escossell que representa un perill pels 

vianants. 

L’escossell es va reomplir de terra per evitar possibles riscos pels 

vianants.   

 
Una veïna explica que ha presentat instàncies per demanar que es limiti el permís per encendre 

traques a la plaça Font i Gumà (casaments al Castell de la Geltrú) 

No hi ha cap normativa que reguli l’ús de la pirotècnia d’ús domèstic a la via pública. 

 

També comenta, en referència a les terrasses a la via pública, per què no es delimita amb 

marques l’espai que poden ocupar. 

Des de Serveis Viaris informen que no es marca l’espai al terra perquè els establiments poden 

demanar diferents ocupacions durant l’any i s’hauria de pintar diverses vegades al terra, fet que 

provocaria més confusió que no pas informació.  

 

A l’avinguda Eduard Toldrà, hi ha unes rajoles aixecades que provoquen accidents als vianants. 

Des dels Serveis Viaris informen  que s’ha realitzat la reparació de la vorera. 

 

 

Un veí es queixa de com es controla l’ocupació de les terrasses a les places del barri.  
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L’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública  diu  que l’ocupació de les diverses places 

de la ciutat, es veurà limitada a nivell general, per a la totalitat dels establiment que s’hi hagin 

d’instal·lar, a un màxim del 40% de la superfície total i la seva disposició física respectarà les 

formes i dimensions que determinin els Informes Tècnics corresponents i els plànols orientatius 

que annexen l’Ordenança . Es fan inspeccions periòdiques, també els caps de setmana, als bars 

per controlar la correcta ocupació. 

 

A la rambla Castell, entre els carrers Sitges i Providència, els fanals fan molt poca llum i els 

arbres els tapen.  

Des de Serveis Viaris informen que les làmpades funcionen correctament. 

 

També comenta els escossells tenen molt poca terra.  

La regidora Blanca Albà explica a la mateixa trobada que la terra dels escossells s’hauria d’anar 

reomplint perquè els efectes de la pluja i de la neteja amb escombra els buida. Això té un cost 

econòmic que ara no es pot assumir.  

 

A l’avinguda Garraf, des de la cantonada amb l’avinguda Penedès fins la rambla Castell no hi ha 

cap pas de vianants i és perillós creuar aquest carrer. 

Des del servei de Mobilitat informen que la intensitat de la via i la densitat dels corrents de 

circulació de vianants és un element vinculant alhora de senyalitzar un pas de vianants. A la 

vegada, sempre es procura que els passos de vianants tinguin continuïtat i formin una xarxa, 

de tal manera que els vianants tinguin rutes segures al llarg de tota la ciutat. 

Es dóna la circumstància que a 50 m. direcció Barcelona i 60 m. direcció Tarragona, els 

vianants disposen de passos situats a l’alçada de l’av. Penedès i la rbla. Castell respectivament. 

En el punt on se sol·licita no s’ha detectat flux de vianants que ho requereixi i al mateix temps, 

seria un pas que no tindria cap continuïtat: el carrer de Pers i Ricart s’acaba en arribar a l’Av. 

del Garraf, motius pels quals no es creu escaient senyalitzar-lo. 

 

Un veí explica que  té uns grafits a la façana i demana que l’ajuntament els netegi. 

Actualment l’ajuntament té marcat un protocol d’actuació de neteja de grafits en el cas de 

tractar-se de pintades als edificis municipals, públics, mobiliari urbà o pintades ofensives. 

 

Una veïna vol saber si s’ha pensat en la possibilitat de posar la barca Mercè en alguna rotonda 

de la ciutat.  

El mateix dia de la reunió, la regidora Blanca Albà, explica que ja ho havien pensat però que no 

és possible per les seves dimensions.  
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Uns veïns demanen eliminar els passos de vianants que hi ha a l’avinguda Eduard Toldrà 

cantonada amb el carrer Ventosa i Roig i traslladar-los a l’avinguda Eduard Toldrà cantonada 

amb el carrer Joan Ricart. 

El Servei de Mobilitat informa que el pas de vianants de l’Av. Eduard Toldrà a l’altura de la 

cruïlla amb Ventosa i Roig és semaforitzat i aporta una seguretat als vianants que no existiria si 

es traslladés uns metres cap a mar a la cruïlla amb Joan Ricart, a on no hi ha semàfor.  

Per altra banda, el Pla de Mobilitat incorporarà com a actuació a realitzar la permeabilització a 

vianants de la cruïlla de l’Esperança, també de l’Av. Eduard Toldrà. 

 

SOLARS 

El veïnat es queixa que al carrer Santa Gertrudis cantonada amb el carrer de les Sínies hi ha un 

solar que està molt brut, representa un perill i s’hi ha vist rates.  

Des de Disciplina Urbanística ens informaran de si s’ha fet ja un requeriment a la propietat per 

netejar aquest solar. 

Per altra banda, el dia 11 de juliol es va anar a fer el tractament a la zona i  s’ha demanat a  la 

Companyia d’Aigües que intervingui en els claveguerams. 

 

NETEJA VIÀRIA 

Un veí del carrer Santa Gertrudis es queixa que la màquina 

escombradora no passa per aquest carrer.  

Des del servei de Neteja ens comuniquen que aquest carrer 

normalment està molt net i no requereix que passi la màquina 

amb la freqüència d’altres carrers amb major càrrega de brutícia. 

 

Una veïna es queixa que els embornals dels carrers amb pendent estan molt bruts (pl. 

Assumpció, c. Terrissaires amb c. Barcelona, Pl del Pou, c. Llimonet.) També al carrer de la 

Salut. 

La Companyia d’Aigües repassa periòdicament els embornals de la ciutat.  

 

MOBILITAT 

Al carrer de les Sínies, amb carrer Duc de la Victòria, aniria bé 

un mirall per poder veure els cotxes que pugen pel carrer Sta. 

Magdalena. 

 

Al carrer Sta. Magdalena cantonada amb el carrer Duc de la 
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Victòria hi ha un pas de vianants que consideren perillós per la velocitat en que circulen els 

vehicles que pugen pel carrer de Sta. Magdalena.  

El Raval de Santa Magdalena entre el carrer de les Casernes i el carrer de Barcelona ha estat 

objecte d'una intervenció de millora que ha endreçat aquest espai seguint criteris urbanístics i 

de mobilitat. Entre les millores realitzades destaquen la creació de recorreguts per a vianants, 

senyalitzats horitzontalment mitjançant pintura a la via; pilones i passos de vianants als 

encreuaments de carrers. Així mateix també s'ha reubicat la parada de l'autobús urbà, amb la 

qual cosa s'ha aconseguit major visibilitat i accessibilitat per a les persones usuàries. 

 

Al carrer Sta. Gertrudis, amb carrer Barcelona, hi havia un mirall que facilitava veure els cotxes 

que baixen pel carrer Barcelona i es podria reposar. Aquesta demanda ja es va fer a la primera 

visita. 

Durant el mes d’agost s’ha instal·lat el mirall. 

 

A l’avinguda Eduard Toldrà, a l’alçada del número 22, s’ha traslladat la parada de l’autobús 

interurbà de pujada a la calçada lateral per millorar l’accessibilitat. Falta traslladar la de 

baixada.  

Des del servei de Mobilitat informen que les parades situades a l’av. Eduard Toldrà corresponen 

a l’itinerari del bus interurbà,  que d’acord a la Llei 12/1987, de 28 de maig, sobre regulació del 

transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, és competència de 

l’administració autonòmica motiu pel qual s’ha exposat a la Generalitat de Catalunya per a la 

seva conseqüent millora. 

 

També es queixen de que al carrer Barcelona els cotxes circulen amb molta velocitat i demanen 

si es podrien instal·lar esquenes d’ase.   

Des del Servei de Mobilitat comuniquen que les esquenes d’ase noves s’instal·len en les 

ubicacions pròximes a les escoles i demés equipaments que tinguin alta presència d’escolars i 

sempre que no hi hagi oposició dels veïns, degut a les molèsties que els originen: de soroll, 

frenades, esquitxos d’aigua, etc. 

Concretament al carrer de Barcelona n’hi havia hagut instal·lades, malgrat no haver-hi cap 

equipament escolar, i foren retirades a petició dels veïns que les tenien davant.  

La proposta d’ubicar-hi novament esquenes d’ase es desestima tant perquè no hi ha cap 

equipament escolar, com perquè el veïnat ja va demanar que es retiressin. 

 

GOSSOS 
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Un veí vol saber si a partir de l’aprovació de la normativa que afecta a la tinença responsable 

d’animals, ara s’aprovarà algun impost que afecti als propietaris. 

El mateix dia de la trobada, la Sra. Neus Lloveras explica que no està contemplat.  

 

COMPANYIA D’AIGÜES 

Un veí vol saber quan està previst substituir les canonades d’aigua del barri que són molt 

antigues i no suporten la pressió de l’aigua. Han de tenir bombes a cada edifici amb la 

conseqüent despesa energètica, de manteniment i les molèsties per soroll. 

Des de la Companyia d’Aigües ens comuniquen que al barri de la Geltrú hi ha subministrament 

amb pressió directa de xarxa permès i garantit, i per tant  es poden eliminar els grups de 

pressió sempre que els edificis acompleixin uns requisits mínims per tal de garantir el 

subministrament als seus veïns. El carrer de la Salut, on viu el veí que expressava la seva 

queixa, queda fora d’aquest àmbit i no es disposa de dades objectives sobre quan es podran 

dur a terme les inversions necessàries donada la situació econòmica general. Tot i així, tant al 

carrer de la Salut com a la resta del barri les canonades no presenten problemes de falta de 

capacitat o fuites i ,concretament al carrer Salut, part de la mateixa ja està renovada amb 

polietilè (plàstic).  

 

MOLÈSTIES BARS MUSICALS  

Uns veïns del carrer Correu cantonada amb el carrer de la Salut es queixen de les molèsties que 

provoquen els clients dels bars que, des de que la normativa prohibeix fumar als locals, surten 

al carrer.  

La regidora Blanca Albà, el mateix dia de la trobada al barri, explica que només es pot 

intervenir si les molèsties són fora de l’horari permès. En aquests casos cal trucar a la policia 

local.  

 
 
 

Darrera actualització  
4 de juny de 2015 

 


