
 

 

 

 
Data i lloc: 21 de febrer de 2017,  Residència Cugat Residencial  

Durada de la sessió: De 19:30 a 21:00 h 
Assistència: 25 persones amb la presència de Neus Lloveras i Glòria Garcia.  
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L’ALCALDESSA AL BARRI DEL PRAT DE VILANOVA  

Recull de la 4a sessió 
 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DEL PRAT  

 

AUTOBÚS  

Es demana que es posi una marquesina a l’altra parada de l’autobús.  

Aquesta línia la gestiona la Generalitat però es demanarà una nova marquesina, si l’amplada de 

la vorera ho permet.        

 

També es torna a demanar que hi hagi autobús el dissabte.              

En els propers mesos s’ habilitarà un servei de bus que complementarà l’existent al barri els 

dissabtes. La previsió es que estigui en funcionament a la primavera.  

 

PODA  

Al carrer Gavines número 8 hi ha una finca amb uns pins que s’haurien de podar. Es demana 

que es faci un requeriment si cal.  

S’ha traslladat la demanda a Urbanisme i han valorat que no es pot fer un requeriment a la 

propietat ja que no representa una situació de risc. El problema l’hauria de resoldre el 

propietari de la finca.  

 

TREN  

Una veïna explica que tot i que el Prat pertany a Vilanova, quan agafen el tren a Cubelles han 

de pagar una zona més.  

 

PRESSIÓ AIGUA 

Els veïns del carrer Gavines 5 es queixen que tenen molt poca potència d’aigua.  

S’ha traslladat la demanda a la Companyia d’Aigües de Vilanova que ha anat a fer una inspecció 

en data 02/03/2017 i les dades de pressió són normals (al voltant de 4,5 kgs/cm2). És possible 

que l’habitatge tingui un problema a la instal·lació o al comptador. El ciutadà hauria d’avisar a 

Sorea perquè li comprovin la pressió al comptador. Tant Sorea com la Companyia d’Aigües 

disposen d’un servei tècnic les 24 hores.  

 

VORERES 

Una veïna explica que l’any passat es van arranjar diverses voreres però n’hi ha moltes que 

estan aixecades pels arbres.  
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L’alcaldessa explica que l’Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació i que es faran 

diverses actuacions de manteniment a la ciutat.  

 

PRESÈNCIA POLICIAL  

Alguns veïns comenten que hi ha poca presència policial al barri però altres diuen que sí que hi 

van i que són molt resolutius.  

La regidora explica que hi ha el policia de barri i a les nits també es patrulla. A la memòria de la 

policia elaborada recentment, la Policia Local té una valoració molt positiva.  

 

Una veïna explica que li van robar la moto i que la policia no van venir fins passats dos dies.  

S’ha traslladat la queixa a la Policia Local. 

 

NETEJA  

Diversos veïns opinen que el servei de neteja ha empitjorat. Una senyora explica que al carrer 

Joncar només es va netejar una vegada durant al mes entre els mesos d’octubre i novembre.  

La neteja del Prat de Vilanova es realitza 3 cops a la setmana i no es té constància de cap 

queixa veïnal i fins i tot s’ha rebut l’agraïment de l’AAVV per la millora de la neteja.  

 

PONT RENFE  

Una veïna explica que es va tancar el pont posant una tanca però que la gent passa igual. Es 

demana si es pot reforçar.  

S’ha trasllat la demanda a Via pública per tal que puguin fer una inspecció.  

 

MOBILITAT   

Es demana que el carrer de les Gavines sigui de dues direccions.  

Properament s’ aprovarà el Pla de Mobilitat on es reflecteixen unes sèrie de canvis i millores en 

el barri del Prat. Aquestes s’ han d’ implantar d’ una forma conjunta per tenir els resultats més 

òptims S’informarà a l’associació de veïns dels canvis previstos.  

 

Es demana que al carrer de les Xarxes es pugui aparcar només a una banda.  

Aquest carrer té l’ amplada necessària per tenir estacionament en ambdós costats. Cal afegir 

que tal com hem indicat en la resposta anterior, amb l’ aprovació del Pla de mobilitat es 

realitzaran alguns canvis que poden afectar als sentits de circulació  que impliquin modificacions 

amb els estacionaments. Per altra banda, seria convenient que els veïns del carrer de les 
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Xarxes demanin amb la seva signatura estacionar a una sola banda per tal de garantir que la 

demanda està consensuada.  

 

XIPRERS  

Al carrer Aiguamolls amb Joncar hi ha uns xiprers que ocupen tota la vorera.  

S’ha traslladat la demanda a Urbanisme i han valorat que no es pot fer un requeriment a la 

propietat ja que no representa una situació de risc. El problema l’hauria de resoldre el 

propietari de la finca.  

 

IBI 

Es pregunta sobre la pujada de l’IBI.  

La regidora explica que s’ha tret el topall que hi havia fins ara de tal manera que 

aproximadament un terç pagaran menys, un terç el mateix i un terç més.  

 

MOLÈSTIES PER UNS GOSSOS   

Una veïns expliquen que hi ha una finca darrera la via i hi ha uns gossos que estan tota la nit 

bordant.  

 

CONTENIDORS QUE TAPEN LA VISIBILITAT 

A la baixada del carrer de les Xarxes per entrar al barri, queden uns contenidors a mà dreta (al 

carrer Nansa) que tapen molt la visibilitat.  Es demana que es canviïn de lloc i que es pinti una 

línia contínua ja que al fer el tomb els cotxes es posen al carril contrari.  

 

 

 

Darrera actualització 

11 d’abril de 2017 


