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L’ALCALDESSA AL BARRI DE LA GELTRÚ 
Recull de la 5a sessió 

 

 

ESTAT DELS CARRERS I PLACES 

Al carrer de Ventosa i Roig els arbrers d’un veí envaeixen la vorera i dificulten el pas de 

vianants. 

 

Les escales de la plaça de l’Assumpció, d’accés a l’església, i les del carrer del Castell, entre el 

carrer de la Muralla i el carrer de Sitges, no estan ben senyalitzades. Caldria repintar la línia de 

delimitació dels esglaons.    

Des del servei de Mobilitat informen que aquestes escales mai han tingut cap línia de 

delimitació dels esglaons i no es considera necessari pintar-ho ara. 

 

El veïnat es queixa que a la plaça de la Ciència s’ha convertit en un pipican i sempre està molt 

brut.  

En data a 29/11/2018 es va tancar Millora. Es va fer un repàs de la plaça i es va notificar a la 

concessionària un major control de la brutícia. 

 

També creuen que, en general, els parcs infantils estan molt bruts i abandonats. 

L’alcaldessa explica que cada any es fa la renovació d’algun dels parcs. 

 

Uns veïns del passatge del Garraf denuncien l’estat en que es troba aquest carrer.  

L’alcaldessa explica que es tracta d’un espai privat i que l’ha de gestionar el propi veïnat. Es va 

intentar en diferents ocasions la intervenció del servei de Mediació sense èxit. 

 

Al carrer Sebastià Gumà, 5 la vorera està aixecada i els arbres estan provocant que se li aixequi 

la terrassa.  

S’ha passat aquesta incidència a Serveis Viaris. 

 

IL·LUMINACIÓ 

A l’avinguda Garraf, a l’alçada de la rambla del Castell, moltes nits no funciona l’enllumenat 

públic.  

Des dels serveis Tècnics Municipals informen que aquesta petició ha estat resolta 
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CIVISME 

Uns veïns demanen si es podrien instal·lar càmeres sota els porxos de la plaça dels Alumnes 

Obrers per evitar l’incivisme. 

 

Els veïns demanen un espai de socialització per gossos a la Geltrú. 

La regidora Blanca Albà explica que s’està buscant una ubicació. 

 

Els veïns es queixen de la circulació de bicicletes i patinets per la Rambla. 

 

SOLARS 

Al carrer Calva 7 es va enderrocar una casa i es va deixar el terreny obert perquè aparquessin 

cotxes. El veïnat es queixa que aquest espai està molt brut (deixalles, mobles, runa...)   

L’alcaldessa comenta que es pot demanar al propietari que tanqui l’espai, però llavors no es 

podrà aparcar.  

El servei d’inspecció ha fet una visita a l’espai i no s’ha trobat cap irregularitat. 

 

Al carrer de les Sogues 23-25 hi ha uns terrenys municipals que estan molt abandonats. 

L’alcaldessa diu que s’hi està treballant per trobar una solució. 

 

Al carrer de la Creu de Xirivia, cantonada amb la rambla Sant Jordi, hi ha un solar on es va 

començar a construir. Ara està abandonat i representa un perill. Demanen que es tanqui aquest 

solar. 

També al mateix lloc hi ha un tros de terreny al costat de l’accés a la granja-bar la Creu i els 

cotxes hi aparquen, creuant la vorera i representa un perill pels vianants. Demanen que 

s’impedeixi l’accés a aquesta zona.  

S’està iniciant el procés administratiu perquè el propietari tanqui el solar, i habiliti l’accés al 

solar pel carrer Creu de Xirivia amb el seu corresponent Gual. 

 

Al carrer de Teresa Mañé hi ha un solar que es va deixar obert per habilitar-lo com aparcament. 

Els veïns creuen que l’accés de cotxes a aquell espai representa un perill perquè envaeixen el 

carril bici i les voreres. 

 

Al carrer Indústria cantonada amb el carrer Josep M. Bultó hi ha un solar que està molt 

abandonat i la gent hi llença la brossa. 

Des dels serveis Tècnics Municipals informen que aquesta petició ha estat resolta. S’ha procedit 

a fer la neteja del solar.  
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OCUPES 

Els veïns manifesten la preocupació per l’estat de l’edifici ocupat al carrer de Barcelona, entre el 

carrer de les Sogues i el carrer Santa Magdalena. Ja s’hi ha produït diferents incendis. 

L’alcaldessa explica que s’hi està treballant. 

 

COMPANYIA D’AIGÜES 

Un veí comenta que va rebre una carta de la Companyia d’Aigües on deia que durant el primer 

semestre de 2018 es substituirien 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. Encara no s’han fet aquests treballs. -  

Des de la companyia d’Aigües ens comuniquen que s’estan realitzant tasques per poder donar 

aigua directa a la zona de Rambla Sant Jordi durant el proper semestre. Les obres de 

creuament de la Av. del Penedès fetes a mitjans de novembre formen part del mateix. Pel que 

fa a la rambla Castell han realitzat algunes proves amb comunitats colindants a la que 

manifesta la queixa que ja estan funcionant amb aigua directa. Si les proves són satisfactòries 

informaran a la comunitat que actualment no ho té per tal que adaptin la seva instal·lació. 

 
Els embornals de la rambla Castell estan embussats i provoquen inundacions a les voreres. 

La companyia d’Aigües ens comunica que en farà una revisió. 

 

MOBILITAT 

Uns veïns demanen que, per reduir la velocitat dels vehicles a l’avinguda Penedès, es podria 

instal·lar un baden.  

El equip tècnic del departament de serveis viaris i mobilitat, una vegada revisada la zona, no 

creu convenient la instal·lació de bandes reductores de velocitat en aquest carrer. En tot cas 

caldria fer un estudi de la zona, que es durà a terme així que els recursos ho permetin.  

 

Uns veïns demanen per què a la rambla Sant Jordi no hi ha cap senyal de límit de velocitat.  

En absència de senyalització específica de limitació de velocitat, regula la velocitat genèrica que 

és de 50 Km/h. 

 

Uns veïns demanen que s’instal·lin unes baranes davant de la porta d’accés de la llar d’infants 

l’Escataret.  

Des de Serveis Viaris informen que la vorera davant l’Escateret és ampla, i la línia de cotxes 

estacionats fan difícil que els infants puguin accedir a la calçada. 
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Demanen si al carrer de Sta. Magdalena, cantonada amb el carrer Calva, es podria instal·lar un 

mirall per facilitar la incorporació dels cotxes que circulen per aquests carrers.  

S’ha passat aquesta incidència a Serveis Viaris. 

 

Famílies amb infants usuaris dels centres d’esplai de la Geltrú demanen si els dissabtes de 16 a 

19 h es podria tallar el trànsit als carrers del voltant de l’església per millorar la seguretat dels 

nens i nenes. Proposen posar pilones a: carrer Muralla/carrer de la Unió, carrer Josep 

Mascaró/carrer de Sitges, carrer de Bonaire/carrer de Barcelona i carrer del Pont/plaça del Pou 

S’ha passat aquesta incidència al Servei de Mobilitat. 

 

El carrer de Francesc Puig i Figueres és per vianants, però com que no hi ha pilones, els cotxes 

hi accedeixen i aparquen.  

Des del servei de Mobilitat ens comuniquen que properament s’instal·laran dues pilones 

balístiques a la confluència del C. Francesc Puig i Figueres amb el C. Joan Ricart 

 

 

El semàfor de la part central de la rambla Sant Jordi, direcció mar, a l’alçada de l’Aldi, no té el 

botó per donar preferència als vianants.  

S’ha passat aquesta incidència al Servei de Mobilitat. 
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Les pilones de la plaça de l’Assumpció i del Castell impedeixen que els serveis d’urgències 

puguin accedir. 

Els serveis d’emergències tenen claus de les pilones. Periòdicament es fan reunions amb 

protecció civil, policia local i bombers, per tractar temes de seguretat, sent un dels punts l’accés 

dels vehicles d’emergències. 

 

Els veïns de les cases del Marquès (carrer Joan Ricart) es queixen de la perillositat de creuar la 

carretera general per accedir a la zona comercial propera. Demanen que s’instal·li un semàfor 

per vianants.  

Des del servei de Mobilitat ens comuniquen que actualment no està previst col·locar cap 

semàfor en aquest punt, ja que no es disposa de recursos econòmics per fer front a aquesta 

petició. 

 
 

JARDINERIA 

Els veïns es queixen de que els arbres de l’avinguda Garraf, tot i que ara estan podats, 

provoquen molta brutícia.  

Des del servei de Jardineria ens informen que els ficus de l'avinguda Garraf pateixen des de fa 

uns anys la plaga de la XYLELLA FASTIDOA. Des d’aquest servei de jardineria es ve actuant des 

de fa uns anys per mirar d'eradicar-la, es fan tractaments fitosanitaris aplicats per endoteràpia. 

A principis d'aquest novembre es va efectuar una poda dràstica per eliminar manualment les 

branques afectades i sanejar els arbres. En aquests moments l'embrutiment per la caiguda de 

la xylella (la cendra blanca ) no es dona per la poda esmentada. 

 

NETEJA 

Una veïna de l’avinguda Penedès es queixa de que la recollida selectiva dels contenidors es fan 

entre les 12 i les 3 de la matinada, amb les conseqüents molèsties que comporta.  

L’esmentat grup de contenidors, compost 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 altre 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 
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permet complimentar les feines de recollida abans de les 22h;  a banda d’això, aquesta zona 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, minimitzar els sorolls en les feines de 

recollida que destorben el descans dels veïns de la zona.  

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 

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. 

 

Es van retirar papereres del carrer de les Sínies i caldria reposar-les.  

Es va retirar una paperera que es tornarà a reposar. 

 

Es van retirar els contenidors que hi havia prop de les oficines de la Seguretat Social a la 

rambla Castell i els han posat a l’Estació. Ara els veïns han de creuar la carretera per anar a 

llençar les escombraries i consideren que és un perill.  

La retirada d’aquests contenidors es va fer per demanda veïnal. 

 

SKATE PARK 

Uns veïns demanen si es pot ampliar l’skate park perquè és un espai molt utilitzat i els més 

petits ho tenen difícil per accedir-hi. 

La regidora Blanca Albà explica que, donat que són conscients que és un equipament esportiu 

amb molt d’èxit, tenen previst ampliar l’existent o fer-ne un de nou. 

 

 

Darrera actualització  

21 de febrer de 2019 

 


