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L’ALCALDESSA AL BARRI DE SANT JOAN  
Recull de la sessió 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE SANT JOAN 

 

COLOMS  

• El veïnat explica que els coloms generen molts problemes al barri. Es parla de casos 

concrets als carrers del Bruc, Recreo i jardins Francesc Macià on hi ha una senyora que 

els hi dóna menjar.  

L’alcaldessa explica que s’ha avisat moltes vegades a aquesta senyora i no fa cas. També 

comenta que durant l’any 2014 es farà una campanya de control de coloms. El servei de 

mediació està treballant amb aquesta senyora i en breu es prendran mesures. 

 

• Un senyor es queixa que un veí seu de la Fàbrica Nova té coloms i els deixa anar de tant 

en tant i ho fan malbé tot (tendals, terrasses, etc).  

El Departament de Medi Ambient no té constància d’aquesta problemàtica i sol·liciten als veïns 

implicats que es posin en contacte amb aquest departament per tal de prendre les mesures 

necessàries. 

 

ENLLUMENAT      

• Una veïna comenta que el passatge que queda a Francesc Macià a l’alçada del número 

135 està molt fosc i que caldria revisar l’enllumenat. 

Els tècnics de Serveis Viaris han comprovat que aquest punt de llum no pertany a l’enllumenat 

públic. 

 

• Una veïna demana els criteris establerts per apagar llums dels carrers.  

L’alcaldessa ja va explicar que per estalvi es redueix llum a partir d’una hora però que si en 

algun lloc cal reforçar l’enllumenat que ho comentin a l’Ajuntament i ho fan. 

 

• Un veí del carrer de Joan Llaverias comenta que canviant totes les bombetes dels fanals 

per bombetes de baix consum milloraria l’enllumenat i no caldria apagar fanals. 

La tendència és, sempre que es pot, posar làmpades de poca potència i bon rendiment per 

exemple quan hem de substituir un punt de llum sencer perquè s’ha cremat, s’ha avariat, etc. 

Això suposa canviar tot l’equip: arrencador, reactància, làmpada, etc. No sempre es pot 

substituir la làmpada per una de menor consum sense canviar res més. 
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NETEJA I JARDINERIA  

 

• Una veïna del carrer de Francesc Macià número 100 comenta que no poden els arbres de 

la zona, hi ha escarabats i cucs i tenen branques als balcons. Diu que fa 4 anys que no 

els poden.  

Els arbres del carrer Francesc Macià no tenen poda anual i en concret de les dues espècies que 

hi ha a les voreres,  els caduc i  els acers,  no els hi és convenient ja que no es recuperen de 

les podes i agafen malalties. Els dels parterres del parc es poden només per problemes 

estructurals o per molèsties al veïnat.  

 

• Una altra veïna comenta que a la plaça de l’Anxaneta no es poden els arbres i a l’estiu 

està ple de mosquits. 

Tots els pins d’aquesta plaça han estat podats. 

 

• Una veïna explica que el passadís de darrera la piscina està ple de grafits i que no es 

netegen. L’alcaldessa explica que es treuen les pintades dels llocs públics i 

prioritàriament els ofensius. 

S’ha fet una repassada de les diferents façanes i laterals de la piscina municipal. Respecte dels 

vidres, s’ha fet un requeriment a l’empresa concessionària del Parc del Garraf per tal que en 

facin la neteja.  

Abans 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

Després 
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• Un veí comenta que caldria que la campanya per la recollida d’excrements de gos es fes 

a la nit, que és quan es recullen menys. 

Recentment, s’ha aprovat l’Ordenança de Tinença responsable d’animals. Actualment, s’està 

fent una campanya informativa amb els propietaris dels animals i posteriorment la policia local 

ja podrà sancionar.  

 

• Una veïna del carrer de Francesc Macià es queixa que la paret que dóna als jardins està 

plena d’humitat. Té reg diari i cauen les rajoles. 

Tot i que ja es va desplaçar la ubicació dels aspersors a més d'un 

metre de la façana per evitar problemes , també s’han desplaçat 

les peces de ciment que evitarien que l'aigua pogués arribar a la 

façana encara que els aspersors siguin manipulats en la seva 

direcció al fer de pantalla. 

 

• Un veí comenta que la neteja de carrers cada dia va a 

menys. L’alcaldessa explica que no s’ha reduït neteja i que caldrà controlar què passa. 

La neteja a la ciutat, i el barri de Sant Joan com a part inclosa en aquesta, no s’ha reduït en 

efectius ni en freqüències en referència a neteja viària. L’Ajuntament disposarà dels efectius i 

les inspeccions oportunes per tal de controlar els serveis que es presten; de la mateixa manera, 

s’atendran els casos particulars que es facin arribar per tal de poder resoldre’ls. 

 
 

CONTENIDORS  

• Una senyora que viu a la plaça de Catalunya es queixa de les pudors dels contenidors 

especialment a l’estiu. Aquesta demanda també es va explicar a la trobada del Centre 

Vila.  

Des del servei de neteja de l’Ajuntament s’ha valorat que els contenidors estan ben conservats, 

que es netegen freqüentment cada quinze dies i la neteja del seu entorn també es fa 

periòdicament.  

 

• Una veïna del carrer de Sant Onofre comenta que té els contenidors davant de casa i 

que això no és el problema. El problema és la gent que tot i tenir espai al contenidor, 

deixa fora la brossa i la gent que busca dins i també ho deixen fora. 

El problema de deixar la brossa fora dels contenidors és purament d’incivisme. En aquest 

aspecte, no es pot fer res més que fomentar-ho amb campanyes i controlar-ho mitjançant 

agents d’inspecció o autoritat. Malgrat això, el servei de recollida disposa d’un servei auxiliar 

abans de fer la recollida del contenidor per recollir totes les restes que hi ha al voltant. 
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Tanmateix, un parell de cops al mes (segons la fracció) es disposa del servei de neteja de 

contenidors que elimina les restes i les pudors que es puguin originar. 

 

PROBLEMÀTIQUES SOCIALS  

Alguns veïns i veïnes exposen diverses problemàtiques socials com són la manca de treball o els 

desnonaments.  

L’alcaldessa es compromet a fer un seguiment dels casos concrets. Aquestes situacions es 

seguiran treballant des de Serveis Socials.  

 

IBI  

Un veí explica que la seva comunitat de veïns va presentar una instància per un error en el 

cadastre que els repercuteix en l’IBI. Des de l’Ajuntament es revisarà  quin problema hi ha. 

El Departament de Gestió Tributària ha rebut de Cadastre les noves valoracions, s’estan 

processant els arxius per tal d’incorporar-los al nostre sistema i quan estigui a punt es 

contactarà amb els veïns per explicar les correccions que s’han fet. 

 

MOBILITAT 

• Un veí comenta l’excés de velocitat a l’avinguda Balmes/Cubelles entre les rotondes de 

Josep Coroleu i la de Dr. Zamenhof. Creu que potser caldrien bandes sonores o radars. 

També explica que a la benzinera de l’avinguda Cubelles, per saltar-se el semàfor la 

gent creua per dins la benzinera. 

Segons informacions facilitades pel departament de Mobilitat, en molts punts de la ciutat no és 

convenient posar obstacles a la circulació ja que poden representar un perill pels vehicles de 

transport sanitari, d’emergències, cossos de seguretat, etc. A més l’Ajuntament, estableix uns 

criteris alhora d’implantar aquests elements:   

 

• Que coincideixi, immediatament, amb un accés per a vianants a un centre escolar o edifici 

amb una especial intensitat d’ús. 

• Que sigui una zona on conflueixen la zona de pacificació del trànsit o una zona de 

vianants amb la resta de la ciutat. 

• Que sigui un punt on es produeix un canvi brusc o no senyalitzat de la prioritat en la 

circulació.  

 

L’avinguda de Jaume Balmes / Cubelles en el tram situat entre les rotondes de c. Menéndez y 

Pelayo i  c. Dr. Zamenhof no compleix cap dels requisits establerts amb anterioritat, motiu pel 

qual es desestima la sol·licitud. Pel que fa als vehicles que creuen la benzinera, estan circulant 

per una zona d’ús privat. Tanmateix, pel que fa al lateral de l’av. Jaume Balmes, s’han ajustat 
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tots els temps de semaforització perquè creuar pel lateral no suposi cap avantatge respecte a 

circular pel vial central.  

 

• Un veí comenta que al carrer de Sant Onofre amb Pare Garí caldria posar un pas de 

vianants. Fa temps que va fer aquesta demanda a l’Ajuntament i se li va contestar que 

quan acabés la construcció de l’edifici que fa cantonada traurien els contenidors i farien 

el pas de vianants. A més diu que hi ha un embornal que quan plou fa bassal. 

Estava previst treure els contenidors quan l’obra estigués acabada i s’obrissin els locals 

comercials dels baixos. De moment els locals no s’han venut i per tant s’ha valorat que els 

contenidors no causen molèsties. La zona és molt complida per buscar una nova reubicació dels 

contenidors.  

Respecte el pas de vianants, ha estat desestimat diverses vegades ja que els tres passos 

existents asseguren el pas per la cruïlla.  

 

• Un veí demana que l’stop que hi ha al carrer de Sant Onofre amb Bruc s’hauria de pintar 

a terra (on hi ha l’Hidalgo). 

En data 15 de maig, s’ha pintat la senyal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hi ha una veïna que es queixa que bicicletes i patinets són els amos de les voreres i són 

molt perillosos. 

El Pla de la Bicicleta, aprovat l’any 2006, preveia la creació d'una xarxa de carrils bici de 40 km 

amb un itinerari continu. La xarxa de carril bici existent a Vilanova i la Geltrú està dividida en 

diversos trams, motiu pel qual es projectà construir i senyalitzar 2.740 metres nous de carril 

bici per unir la xarxa actual, amb una inversió total de 98.000 euros.  

 

Amb la finalitat de connectar entre sí els diversos trams, l’any passat es va sol·licitar una 

subvenció a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per 

actuacions contra el canvi climàtic, que incloïa projectes de carril bici amb una inversió de 

60.000 euros, la qual no es va fer efectiva. Seguint amb l’objectiu inicial de completar una 

xarxa mallada de carril bici a la ciutat, es vetllarà per sol·licitar subvencions que puguin 
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materialitzar el projecte previst i enllaçar els trams de carril bici existents tal i com demana el 

sol·licitant. 

 

GUALS  

Un veí del carrer Lepanto comenta el cas concret d’un veí que no paga la comunitat i s’ha 

declarat insolvent. L’alcaldessa comenta que aquest és un tema judicial. També comenta que 

no paga gual.  

L’Ajuntament ha fet les comprovacions corresponents i els guals han estat retirats.  

 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I ACCESIBILITAT  

• Un veí comenta que s’estan obrint locals que no compleixen la normativa d’accesibilitat. 

L’alcaldessa explica que tots els negocis de nova obertura han de complir la normativa. 

 

• La plaça del Xoriguer és molt perillosa i la gent amb deficiència visual pot caure. Està 

plena de rampes i esglaons i demana una protecció a les grades de la plaça que donen al 

carrer de l’Aigua. L’alcaldessa explica que les barreres arquitectòniques dels carrers es 

van arreglant quan es van rebent les demandes. 

 S’ha senyalitzat horitzontalment la zona per tal de fer més visible l’inici de les grades.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MANTENIMENT  DELS CARRERS  

• Una veïna que viu a Francesc Macià (a l’alçada del Mercadona) es queixa que els carrers 

estan molt malament, que cal arreglar els passos de vianants i del mal estat de voreres 

sobretot pels arbres. Va caure als jardins Macià pel mal estat del terra. L’alcaldessa 

explica que les arrels dels arbres són un problema a tota la ciutat i que es va arranjant a 

poc a poc. 

 



L’alcaldessa al teu barri 

 

7 

Es va fer una intervenció per evitar caigudes als usuaris i usuàries dels passos de vianants de 

Francesc Macià amb Joan Llaverias. S’acabaran d’arranjar del tot quan sigui possible. També 

s’ha fet una intervenció als jardins Francesc Macià.  

 

• Una veïna explica que el carrers de Josep Coroleu i Jardí estan plens de forats. 

Està previst tapar uns sots que hi ha al pas de vianants de Josep Coroleu cantonada amb el 

carrer Jardí, davant l’aparcament del CAP Sant Joan.  

 

• Un veí explica que al carrer del Greco amb Ramon i Cajal hi ha una vorera mal 

construïda i la gent ensopega. 

S’ha realitzat una inspecció i s’arranjarà quan sigui possible.  

 

COTXES EN VENDA  

Al carrer de Josep Coroleu s’aparquen cotxes que estan en venda en zones on no es paga i el 

veïns de la zona no troben aparcament. Potser estaria bé habilitar un espai on posar-los tots. 

La nova ordenança de convivència regula aquestes situacions.   

 

DENÚNCIA  

Un veí exposa que va tenir un problema amb un membre de seguretat de l’Ajuntament i que 

ara té un judici.  

En aquest cas, si la via judicial està engegada ha de seguir el seu curs.  

 

VARIS   

• Una veïna comenta que a la plaça de l’Anxaneta han posat dues pilones que impedeixen 

als infants jugar a futbol. Una altra veïna respon que les van posar després que ella fes 

una queixa perquè amb la pilota li havien trencat diverses vegades els vidres del portal, 

ja que era la porteria. 

Es van posar les pilones per protegir els vidres del portal de la vivenda, que s’havien trencat en 

diverses ocasions degut als cops de la pilota.  

 

• Una senyora es queixa de la parada de castanyes de jardins Francesc Macià. Creien que 

seria temporal però ha estat tres mesos. La caseta és lletja i la olor i el fum de les 

castanyes no els permet obrir les finestres. 

Actualment la caseta ja no hi és. Mentre va estar instal·lada es valorava que complia amb les 

normatives vigents i estava retolada correctament. La parada havia d’estar durant dos mesos 

però a causa d’un problema personal del propietari es va allargar la data de la retirada.  
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• Un veí comenta que el tema de caques de gos ha empitjorat des de que no es donen 

bosses, tot i que creu que cadascú ha de portar les seves. Comenta que el Punt net ara 

està tancat als migdies i no pot donar el servei que donava. També comenta que estaria 

bé regular els horaris en què la gent pot baixar la brossa als contenidors, millor al 

vespre, especialment la orgànica i a l’estiu. 

Les bosses de plàstic per les recollides d’excrements de gossos es van deixar de donar per part 

de l’Ajuntament fa 3 anys, coincidint amb la passada campanya de civisme “Sumes o restes?”. 

Actualment, no es disposen de suficients recursos per tal de tornar-les a oferir. 

L’horari de la deixalleria Punt Net de la Ronda Europa es va modificar i va afectar a alguns 

serveis, com és el cas d’un torn diari de la deixalleria fixa i l’obertura dels diumenges. Tot i així, 

s’ha intentat ajustar el seu horari a les necessitats dels usuaris i usuàries (de 10 a 14 h i de 16 

a 19 h a l’hivern, i de 10 a 14 i de 17 a 20 a l’estiu). L’horari de la deixalleria mòbil no s’ha 

modificat.   

Respecte a regular els horaris, l’establiment d’un horari per abocar les deixalles als contenidors, 

especialment el rebuig i l’orgànica per la seva susceptibilitat d’olors, és un plantejament que 

s’ha considerat en vàries ocasions i requereix d’una campanya de sensibilització prèvia i 

minimitzar l’incivisme actual.  Es tornarà a estudiar la seva viabilitat, el seu impacte a la via 

pública, el grau d’incivisme que podria generar i la metodologia a emprar. 

 

 

 
 

Darrera actualització  
9 de març de 2015 

 


