
 

 

 

 
Data i lloc: Dilluns 20 de juny de 2016 a la Casa Olivella   

Durada de la sessió: 19:30 h – 21:15 h  
Assistència: 30 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras, Gerard Llobet i Blanca Albà    
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L’ALCALDESSA AL BARRI DEL CENTRE VILA 

Recull de la quarta sessió 
 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DEL CENTRE VILA 

En primer lloc, l’alcaldessa explica que les prioritats per aquesta legislatura són el manteniment 

de la ciutat, la millora de la neteja i el civisme. 

 

NETEJA DE LA VIA PÚBLICA  

Es comenta que la zona enjardinada de la plaça Catalunya està molt bruta pels excrements dels 

gossos. 

Des de la primera setmana de juliol, disposem d’un nou servei de neteja i manteniment de 

parcs i jardins que inclou la Plaça Catalunya. A banda de les tasques ordinàries de neteja de les 

voreres, també fa una neteja diària de les parts de terra i susceptibles a trobar excrements de 

gossos. De la mateixa manera, durant el mes de juliol començarà també un nou servei 

anomenat "Brigada canina" que es dedicarà en exclusivitat a recollir totes les presències 

d'excrements de gossos que es detecti. Amb aquests nous serveis es preveu una millora molt 

substancial d'aquesta plaça i de la seva qualitat en la neteja. 

 

El carrer Providència es neteja cada dia amb aigua però el carrer Correu no es fa amb màquina 

i està molt brut. 

El carrer del Correu, com a eix important de la ciutat i de la zona centre, on es desenvolupa al 

seu voltant moltes de les activitats nocturnes del cap de setmana, es neteja amb aigua a 

pressió cada cap de setmana, a banda de les tasques manuals de neteja amb escombrada. Tot i 

això, es controlaran els punts que es puguin detectar i que no siguin accessibles a la 

maquinària de la neteja per tal de millorar el servei de neteja. 

 

Hi ha una queixa referent a l’estat de brutícia que presenta l’ascensor del pàrquing de la plaça 

de les Casernes. 

L'ascensor de la plaça de les Casernes no està dins les tasques ordinàries del servei de neteja 

municipal, ja que es neteja amb personal propi de la concessionària que regula l'esmentat 

aparcament. Tot i això, quan es detecta que hi ha restes al seu voltant que afecten a la mateixa 

plaça de les Casernes, es deriva el servei necessari per tal d'atendre la incidència. Es traslladarà 

la demanda a VNG Aparcaments.  
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El carrer Correu es rega cada dia i les esquitxades provocades pel pas de la màquina de regar 

fa malbé les portes de les cases. Demanen si es podria regular el pas de la màquina. 

El servei de neteja fa incidència de manera freqüent en aquest carrer per tal de mantenir la 

qualitat de la neteja. En el cas de les possibles esquitxades als comerços o portals, poden ser 

fruit de situacions puntuals provocades per una anomalia en el procediment de treball de 

l'operari, el qual es comunicarà per tal de resoldre-la a la major brevetat. 

 

Hi ha queixes perquè els establiments no pleguen les caixes de cartró que deixen als 

contenidors. 

Els establiments no poden disposar dels contenidors ubicats a la via pública per a ús domèstic. 

A tal efecte, hi ha un servei gratuït de la concessionària Dins Garraf que passa cada dia per la 

porta de l'establiment, a una hora acordada, per tal de fer la recollida. En el cas que es detecti 

que un establiment fa ús dels contenidors de la via pública, es comunicarà a l'interessat per 

corregir la seva actuació i oferir el servei de recollida de cartró comercial. 

 

Els veïns es queixen de la mala olor dels contenidors del carrer de la Mercè. 

Els contenidors del carrer de la Mercè són fruit de dues recollides diàries ja que realitza el 

servei de recollida a la zona del centre i comercial. A banda de l'amplia freqüència de recollida, 

es netegen amb productes desodoritzants amb una freqüència mínima d'un cop a la setmana. 

En el cas que es detecti la presència d'un abocament de residus orgànics i que generi olors 

destacables, el servei de recollida deriva un equip de neteja de contenidors per tal d'adequar la 

zona i  minimitzar les molèsties. Tal i com va fer esmena l'Alcaldessa durant la sessió, s'està 

realitzant un estudi per tal de cercar ubicacions alternatives a la present, amb la dificultat de 

que la zona del centre presenta una arquitectura estreta per la seva implantació i el pas dels 

vehicles de la recollida. 

 

Una veïna diu que les bústies dels contenidors soterrats de la plaça de les Neus es podrien 

reconvertir i deixar-ne un d’orgànic i ampliar els de plàstic i cartró. 

Els contenidors de la plaça de les Neus són de tipologia selectiva i estan correctament 

dimensionats, ja que a pocs metres i concretament a la plaça de Sant Antoni, ja es disposa de 

contenidors de rebuig i d'orgànica. 
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ENLLUMENAT 

Al carrer Correu número 33 hi ha un focus per il·luminar el carrer que, o bé per la potència o bé 

per la col·locació, molesta als veïns d’aquest edifici. Presenten fotografies on es pot veure que 

aquest focus il·lumina l’habitatge. 

El punt de llum es va reorientar en data 20 de juliol.  

 

Els llums del terra de les escales de a la plaça de les Neus, enlluernen als vianants quan surten 

de l’església. 

 

El pàrquing de l’Hospital està molt fosc, no hi ha llum i a més, s’han detectat desballestaments 

de cotxes.  

 

SENYALITZACIÓ 

Es demana si es podria instal·lar un mirall a la cantonada del carrer Picapedrers amb el C. 

Teatre donat que hi ha molt poca visibilitat. Passa el mateix al carrer Sta. Anna cantonada amb 

el carrer St. Onofre. 

S’ha realitzat una inspecció in situ i fent l’STOP que hi ha senyalitzat es considera que hi ha 

visibilitat suficient. S’ha efectuat una segona comprovació al mapa de sinistralitat i no es 

detecta la presència de cap punt de concentració d’accidents en aquestes cruïlles que justifiqui 

canvis en la seva configuració.  

 

Demanen si seria possible que els ciutadans que viuen en zones delimitades per la pacificació 

del trànsit, podrien tenir algun distintiu que els permetés la càrrega i descàrrega en temps 

limitat a nivell particular.  

L’ordenança municipal de circulació contempla la càrrega i descàrrega només per als vehicles 

comercials o industrials, i sempre dins l’horari establert. Aquesta regulació és comuna a tota la 

ciutat, sense distingir entre zones senyalitzades com a residencials i zones que no. 

 

Addicionalment, en el cas concret del carrer de Sant Gervasi en el seu tram anterior a carrer de 

M. de Cervantes és un carrer de vianants, com el carrer Caputxins o la Rambla Principal. En 

aquests tipus de carrers els veïns no poden accedir-hi amb vehicle, si bé s’estableixen 

excepcions com la càrrega i descàrrega de mercaderies, l’accés als aparcaments amb la llicència 

i les persones amb necessitats especials de mobilitat que disposen de certificat oficial que ho 

acredita. Només podrien accedir al carrer els veïns que compleixin amb alguna d’aquestes 

excepcions esmentades.  
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Els conductors no respecten el senyal d’stop que hi ha al carrer Jardí, cantonada amb la 

Rambla. Demanen si es pot reforçar la senyalització i pintar un pas de vianants. 

Efectuada una inspecció in situ, es comprova que la majoria de vehicles s’aturen correctament 

però hi ha una minoria que els costa aturar-se. Es reforçarà senyalització.  

Per altra banda, les llambordes no permeten pintura. Anteriorment s’havia pintat el pas de 

vianants però durava dies. A més, la pintura unida a les irregularitats de les llambordes 

incrementava el risc de caigudes dels vianants. 

Un veí demana si el canvi de direcció de la circulació del carrer St. Gervasi ja és definitiu. 

Durant la sessió, el regidor Gerard Llobet va dir que el canvi era definitiu, a excepció que 

s’hagués de fer alguna modificació per alguna circumstancia puntual com per exemple unes 

obres.  

 

ESTAT DE LA VIA PÚBLICA 

Hi ha diverses queixes per l’estat de les jardineres del carrer Correu. Cada setmana pateixen 

actes d’incivisme que arranquen les plantes. Plantegen la possibilitat de treure aquestes 

jardineres. 

Sobre les queixes de les jardineres del carrer Correu, des de que ha començat el nou servei de 

jardineria es té més cura de replantar quan hi han actes vandàlics. Aquestes jardineres, a més, 

fan la funció de reducció de la velocitat de la circulació de vehicles, motiu pel qual, han de 

continuar instal·lades en aquest carrer. 

 

Les voreres del carrer Tetuan estan molt malmeses i s’hi afegeix el problema de que és un 

carrer amb molt de trànsit i no utilitzar-les representa un perill pels vianants. 

El regidor Gerard Llobet explica que el nou Pla de Mobilitat preveu una actuació per reduir el 

trànsit en aquesta zona. 

 

La vorera del carrer Vapor fa pendent i està en molt mal estat i representa un perill pels 

vianants. 

 

Uns veïns volen posar una tanca a l’entrada del seu pàrquing per impedir que hi entrin persones 

o gossos a fer les seves necessitats. Des de l’ajuntament no se’ls dóna permís. 

 

Al pàrquing de l’Hospital St. Antoni Abad hi aparquen cotxes que no van a l’hospital i els usuaris 

d’aquest servei no poden aparcar. Demanen que això es reguli. 

 

Al carrer St. Pere hi ha pruners plantats i l’últim fa prunes bordes que provoquen molta brutícia 

al carrer. 
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En data 18 de juliol els serveis tècnics municipals han realitzat una visita i no he detectat cap 

problema de caiguda de fruits en aquest moments. Cal tenir en compte que aquests arbres han 

estat tractats genèticament per evitar la seva fructificació. És possible que facin alguns fruits 

però en cap cas grans quantitats. Està pendent de reparar tot allò que està malmès i una neteja 

constant per evitar la brutícia.  

 

La mitgera del carrer St. Pere està molt abandonada. El reg no funciona i es un cau de 

porqueria. 

En data 20 de juliol s’ha realitzat una inspecció per comprovar el reg i funciona correctament 

amb una freqüència de quinze minuts durant tres cops per setmana i mitja hora durant l’estiu.   

 

Hi ha un arbre que tapa la llum del pàrquing de l’hospital. 

S’ha realitzat una inspecció i s’ha valorat que donat que l’arbre està a 4 metres de la llum la 

poda no resoldria el problema.  

 

TERRASSES A LA VIA PÚBLICA 

La propietària d’una botiga de la Rambla expressa la seva queixa perquè la terrassa instal·lada 

al bar del costat ocupa l’aparador i l’entrada de la botiga, dificultant l’accés als clients. Aquest 

establiment, donat el seu aforament, disposa d’un pla d’evacuació impossible d’acomplir en 

aquestes condicions.  

El regidor Gerard Llobet explica que quan es donen permisos per la instal·lació de terrasses es 

preveuen uns passos que cal respectar. 

 

Amb la modificació de l’ordenança que regula l’espai que ha d’haver entre bars, va augmentar 

el nombre d’aquest tipus d’establiments al carrer St. Gervasi. Els veïns demanen si es podria 

tornar a l’anterior ordenança i no permetre’n la nova instal·lació de cap altre. El gran nombre 

de terrasses instal·lades en aquest punt dificultaria el pas de vehicles d’emergència en cas de 

necessitat. 

Segons s’informa des del Servei de Mobilitat, les terrasses són considerades elements mòbils 

que no dificulten el pas de vehicles d’emergències i per tant no s’incompleix la normativa.  

L’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments 

comercials i de restauració estableix que es pot autoritzar una ocupació longitudinal major a la 

façana de l’establiment. Tanmateix, l’ocupació haurà de garantir un espai lliure mínim d’1,80 

metres per al pas de vianants, a comptar des de la façana de l’edifici fins a la línia d’inici de la 

terrassa. 

Així mateix, per a garantir el respecte als recorreguts d’accessibilitat, es preveuen els espais 

lliures pertinents entre terrasses o, fins i tot, dins la mateixa terrassa. Igualment, la disposició 



L’alcaldessa al teu barri 

 

6 

del mobiliari de les terrasses ha de permetre l’evacuació i accés dels edificis o locals davant els 

quals es troben les taules i cadires, garantint l’accessibilitat en totes les circumstàncies. 

 

 

 

CIVISME 

Continuen presentant-se queixes en referència a les molèsties per soroll al carrer Unió a l’hora 

del tancament dels bars i discoteques. Demanen que la policia local patrulli per la zona en 

aquesta hora. 

 

Hi ha persones que llencen la brossa a les papereres. A les ordenances, hi ha sancions 

previstes? 

L’Alcaldessa explica que sí que hi ha sancions previstes però cal veure a l’infractor. 

 

Un veí explica que els bars del carrer Tetuan i Escolapis llencen vidre al contenidor a la 

matinada. 

 

Un veí demana per què no es denuncien les pintades que es fan a les façanes de les esglésies. 

L’Alcaldessa explica que, si els grafits anessin signats, es podria denunciar. 

 

CINEMA 

Els veïns demanen com està el tema del cinema a la ciutat. 

L’Alcaldessa explica que estan en contacte amb la propietat de Lauren per veure si poden sortir 

del concurs de creditors. L’ajuntament donarà totes les facilitats possibles per la instal·lació 

d’un cinema. 

Darrera actualització  

30 d’octubre 2018 


