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L’ALCALDESSA AL BARRI DE LA SARDANA 
Recull de la sessió 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE LA SARDANA 

 

MOBILITAT 

Al carrer Anselm Clavé, cantonada amb el carrer Joan Maragall, hi ha un senyal d’stop però 

manca la senyalització horitzontal. 

 

Es va repintar el dia 12 de maig de 2014 

 

 

 

 

 

 

També en aquest tram els vehicles excedeixen la velocitat permesa i s’hauria de posar algun 

element que ho impedeixi (bandes sonores). 

Des del Servei de Mobilitat informen que, donada la impossibilitat d’omplir la ciutat d’obstacles 

a la circulació, amb el perill intrínsec que aquests elements representen per al transport 

col·lectiu de viatgers, pels vehicles de transport sanitari, pels vehicles d’emergències dels 

bombers, dels cossos de seguretat, etc., l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, dintre de les 

seves competències, 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. 

El carrer Anselm Clavé, ja disposa d’esquenes d’ase abans de l’accés per a vianants de l’escola 

Pia, motiu pel qual es desestima. 

 

El pas de vianants té la pintura molt deteriorada. 

Des del Servei de Mobilitat informen que tots els passos de la cruïlla estan en condicions 

òptimes de visibilitat. 
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Un veí explica el perill que representa la circulació per l’avinguda Montseny a la zona d’entrada 

a la Riera. Vol saber si es pot regular d’alguna manera. 

Des del Servei de Mobilitat informen que a l’avinguda Montseny, en el tram comprés des de la 

zona d’entrada al torrent de Sant Joan fins a l’avinguda Cubelles, és un vial de doble direcció on 

no és permès l’estacionament de vehicles, el que facilita la visibilitat dels conductors. 

Tanmateix, a l’avinguda Montseny, previ a l’accés al torrent de Sant Joan, hi ha esquenes d’ase 

per reduir la velocitat dels vehicles que hi circulen. 

 

Una veïna explica que a l’accés al Racó de Santa Llúcia des de la carretera hi ha un focus que 

molesta als vehicles que circulen direcció Cubelles. 

Aquesta incidència ja s’ha resolt.  

 

Un veí explica que al carrer Josep Coroleu, cantonada amb el 

carrer de l’Arquitecte Gaudí, s’han rebaixat unes voreres per 

facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda però falta fer 

una vorera. També demanen un pas de vianants. 

Des del Servei de Mobilitat informen que el rebaix de les voreres en aquest punt van ser 

després d’una demanda veïnal.  

Pel que fa a la senyalització d’un pas de vianants, donada la impossibilitat de senyalitzar passos 

de vianants a tots els carrers de la ciutat i d'assumir les despeses econòmiques de 

manteniment que se'n desprenen, l’element vinculant que determina la seva senyalització és la 

intensitat de les vies, és a dir, la densitat dels corrents de circulació de vianants. Atenent que 

es tracta d’una via amb un flux poc intens es desestima la sol·licitud. 

 

PLATAFORMES ALÇADES/TERRASSES 

El veïnat vol saber com s’actua amb les plataformes alçades quan un bar tanca. És el cas d’un 

establiment al carrer Joan Maragall. 

La regidora de Serveis Viaris explica que totes les plataformes alçades que hi ha instal·lades 

actualment a la ciutat estan al corrent de pagament. Quan un establiment tanca, té un mes per 

retirar-la. En aquest cas s’ha fet el requeriment a l’establiment. 

 

TINENÇA D’ANIMALS RESPONSABLE 

Queixa de que molts ciutadans porten els seus gossos a la plaça de les Danses i està molt 

bruta. Demana  si es podria habilitar una zona tancada per gossos. 

També comenta que moltes escoles fan parada en aquesta plaça i els nens i nenes seuen al 

terra i no és gens higiènic. 
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L’Alcaldessa explica que ja es va aprovar l’Ordenança de Tinença responsable d’animals. 

Inicialment es va fer una campanya informativa amb els propietaris dels animals i actualment la 

policia local ja pot sancionar. També explica que els pipicans petits no són la solució, perquè 

són zones brutes, i que s’ha habilitat un espai de sociabilització de gossos al Parc de Baix a Mar.  

 

SOROLLS EN UN ESTABLIMENT  

Un veí afectat pels sorolls d’un establiment vol saber per què s’ha autoritzat l’ampliació d’horari 

d’obertura del bar si té moltes denúncies. 

La regidora de Serveis Viaris explica que actualment la normativa limita les activitats però és 

posterior a l’obertura d’aquest establiment. Fa molt de temps que s’està fent un seguiment amb 

aquest establiment i se li han imposat mesures que actualment compleixen. Es continuarà 

demanant més presència a la Policia Local i es comprova amb el departament de Llicències que 

tot segueix estant correcte. 

 

APARCAMENT A LA RIERA 

Una mestra de l’escola Canigó vol saber perquè s’ha prohibit l’aparcament a la riera. Això està 

provocant que els vehicles aparquin a les cantonades dels carrers amb el perill que això 

comporta. 

Des del Servei de Mobilitat informa que l’article 6 del Reglament de la Llei d’Urbanisme indica 

que la zona fluvial del torrent a on es demana d’estacionar és sistema hidràulic i per tant la 

possibilitat d’estacionar és un ús no permès.  

 

BICICLETES 

Un veí es queixa de la circulació de bicicletes per damunt de la vorera al carrer Josep Coroleu 

en el tram previ al pas sota la via. Aquí les bicicletes passen a molta velocitat. 

Properament s’uniran els carrils bici que hi ha a la ciutat en dues anelles i dos eixos 

transversals i s’aprovarà el Pla de la bicicleta. Aquest Pla preveu senyalitzar les vies per on 

s’haurà de compartir l’ús entre vianants i bicicletes. 

 
Un veí explica que es va demanar un aparcabicicletes al carrer Anselm Clavé, cantonada amb el 

carrer Josep Coroleu. Vol saber per què es va instal·lar i retirar el mateix dia.  

L’espai on es va ubicar es tracta d’un espai privat d’us públic. Els propietaris del mateix no 

estaven d’acord amb la seva instal·lació motiu pel qual es va retirar. 

 
IL·LUMINACIÓ  

Un veí es queixa de que a partir de les 12 de la nit no hi ha il·luminació al pas de vianants de 

sota la via, i quan funciona, està mal enfocat i enlluerna als vehicles. 
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Des de Serveis Viaris ens comuniquen que el dia 2 d’abril de 2014 els operaris van fer la revisió 

i funciona correctament. 

 

Un veí es queixa que al carrer Montseny ja fa 3 o 4 setmanes va caure un fanal i 

no s’ha restituït i els cables representen un perill.  

Des de Serveis Viaris informen que s’ha reposat el fanal. 

 

Una veïna es queixa que al carrer Josep Coroleu, 159 va caure un fanal i no s’ha restituït i els 

cables representen un perill i a més està molt fosc. 

Des de Serveis Viaris informen que ja s’ha reposat el fanal i està en funcionament. 

 

Un veí explica que en un tram del carrer Josep Coroleu hi ha 4 fanals diferents a 

la resta. 

La regidora de Serveis Viaris explica que s’està preparant un traspàs de la gestió 

de l’enllumenat públic a una empresa d’estalvi energètic que a més, s’encarrega 

de la substitució de tots els elements d’il·luminació de la ciutat. 

 

L’ORTOLL 

Un veí explica l’estat de brutícia que presenta el sector de l’Ortoll. Hi ha una entitat que de tant 

en tant fan una campanya de neteja però pensa que, si no ho netegen els propietaris, s’hauria 

de fer una execució subsidiària.  

També explica que en algunes zones s’hi fan abocaments de runa i demana si es pot instal·lar 

algun element que impedeixi l’accés a l’Ortoll en vehicle. 

L’Alcaldessa i la regidora de Serveis Viaris expliquen que es fan requeriments als propietaris 

perquè netegin les parcel·les, i que l’actual situació econòmica no permet fer una execució 

subsidiària. Pel que fa al tancament del trànsit per vehicles no és possible donat que és un pas 

d’evacuació pel centre escolar que hi ha. 

 

ZONA CÀRREGA I DESCÀRREGA 

Un veí explica el perill que representa la zona de càrrega i descàrrega que utilitza el 

supermercat Caprabo del carrer Dr Fleming 60-62 

L’Ordenança Municipal de Circulació, indica que a les zones de càrrega i descàrrega només hi 

poden estacionar els vehicles comercials únicament mentre efectuïn les operacions de càrrega i 

descàrrega que no es puguin efectuar a l’interior d’un local. L’establiment Caprabo no disposa 

d’una zona al interior del local per efectuar la càrrega i descàrrega, tanmateix, la zona de 

càrrega i descàrrega situada a la via pública més propera és la situada al c. Josep Coroleu, 125. 
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Aquesta zona de càrrega i descàrrega estava situada uns metres més al nord de la situació 

actual, al c. Josep Coroleu, 123, situació que es va arranjar fa uns mesos al traslladar-la 

s’acostava més a la zona d’entrada de mercaderies de l’establiment Caprabo, facilitant per tant, 

la maniobra i reduint els riscos que puguin percebre els demés usuaris de la via pública. 

 

MOBILIARI URBÀ 

Una veïna explica que a la plaça de les Danses els bancs estan situats 

molt a prop de les cases i provoquen molèsties. 

Des de Serveis Viaris informen que ja s’ha reubicat aquets bancs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Darrera actualització  
12 de gener de 2015 

 

 


