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

 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE SANT JOAN 

 

MANTENIMENT DE CARRERS I PLACES  

• Hi ha diferents veïns es queixen de l’estat de la plaça de Cal Ganeta. 

- la zona fa molta pudor a orins i s’ha de netejar més 

La plaça de Cal Ganeta, donada la seva peculiaritat adquirida amb el temps i 

l’historial de queixes rebudes, es neteja amb màquina d’aigua a pressió un cop a la 

setmana de manera fixa, incidint amb productes desodoritzants els focus 

d’excrements i orins que deixen els animals. 

La Regidoria de Serveis Viaris no rep queixes sobre aquest fet i es fan inspeccions 

periòdiques amb resultats positius en els aspectes de neteja. 

 

- els senyals de no patinar no serveixen perquè es patina igual 

     S’ha traslladat al responsable dels agents de barri la queixa ciutadana dels veïns de la 

     Pl. Cal Ganeta per tal que intensifiqui els controls en aquesta plaça. 

 

- la màquina de neteja passa a quarts de set del matí fent molt soroll 

La màquina que intervé en aquesta plaça és la d’aigua a pressió que fa incidència un 

cop a la setmana. Donat que el servei de neteja arrenca a partir de les 07h del matí 

en època estival i a les 06h en època hivernal, mentre la màquina surt i arriba per 

començar les feines de neteja, el soroll que es genera és el mínim assolit per no 

destorbar el descans dels veïns. 

 

• Un veí explica que ha caigut a la cantonada de Francesc Macià amb rambla Samà pel 

tipus de vorera que hi ha al girar, rellisquen molt. Ha caigut altra gent. 

 Els Serveis Tècnics parlaran amb l’arquitecte que va dissenyar el carrer i amb la casa 

comercial d’aquest paviment per veure quin tractament s’hi pot fer millorar-ne les seves 

condicions. 

 

• Una veïna es queixa que el terra de l’entrada al pàrquing del mercat per davant del 

supermercat Condis té una vorada que rellisca molt. 

 Es passa demanda als Serveis Tècnics per tal d’avaluar aquest tema. 
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• A la cantonada de Torre d’Enveja amb Roques del Pelut hi ha un ferro que sobresurt. 

 Aquests ferros ja han estat retirats. 

 

• Darrera l’església de Sant Joan hi ha una barana que està en mal estat. 

 Aquesta barana ha estat recuperada d’un altre espai i per tant no queda perfectament 

 adaptada a l’espai on ara està ubicada. Tot i així no es considera perillós i ofereix un 

 servei a les persones que ho necessiten. 

 

• Queixa de l’aigua que queda estancada quan plou a l’espai del circuit per a gent gran 

dels jardins Francesc Macià. L’aigua queda molts dies estancada i és insalubre. 

     Divendres dia 7 de novembre s’ha procedit a reomplir la zona que s’entollava l’aigua de     

     pluja sota la zona de elements per exercicis de la gent gran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Una veïna que va caure al c. Joan Llaverias fa cinc mesos que espera resposta de 

l’assegurança de l’Ajuntament. 

Aquest expedient de responsabilitat patrimonial s’està tramitant amb normalitat i en 

aquest moment està pendent d’informe tècnic de Mobilitat. 

 
 

MERCAT DE SANT JORDI 

• Una veïna explica que han deixat tots els dipòsits de ciment del mercat de Sant Jordi, 

sobre els transformadors, són d’uralita i creu que és dolent per la salut perquè estan en 

molt mal estat. Hi ha també una biga de ferro rovellat en perill de cedir. 

 Es passa demanda als Serveis Tècnics per tal d’avaluar aquest tema. 
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SOROLLS A LA VIA PÚBLICA  

• Un veí de la rambla Samà comenta que té uns veïns amb nens que fan soroll fins a 

quarts de tres de la matinada. Ha anat a la policia i no li han fet cas. 

La Policia Local està assabentada de la problemàtica i ha estat en contacte amb el veí 

per tal d’explicar-li les actuacions que ha de fer. 

 

• Una veïna de la piscina comenta que la maquinària fa un soroll molest nit i dia i que surt 

molta olor a clor i vapor. Pregunta si s’està controlant prou aquest tema. 

El passat 19 de desembre de 2013 es van finalitzar els treballs de subministrament i 

col·locació d’una barrera acústica per a la deshumectadora situada a la coberta inferior, i 

la col·locació de dos silenciadors per al extractor situat, també, en aquesta coberta 

inferior de la Piscina Municipal. 

Aquesta instal·lació s’ha realitzat per resoldre la problemàtica de superació dels nivells 

d’immissió sonora durant la franja horària nocturna. Si tot i aquesta intervenció es 

detecta un augment del soroll, caldrà que es faci arribar un avís a la Regidoria 

d’Urbanisme per fer-ne una nova revisió 

 

NECESSITATS SOCIALS  

• Membres de la PAH fan diverses intervencions amb temes de caràcter social. Comenten 

que des de fa un any Vilanova i la Geltrú va aprovar una moció per ser ciutat 

antidesnonaments i encara n’hi ha. No s’estan posant multes als bancs per tenir pisos 

desocupats. No s’està complint la moció de pobresa energètica en els pisos ocupats.  

Estan creant l’obra social de la PAH per treballar amb persones que Serveis Socials ha 

rebutjat i portaran la llista a Alcaldia. Hi ha problemes de necessitat immediata, cal obrir 

pisos perquè siguin ocupats i cal una alcaldia que es vulgui mullar en aquest tema. 

L’alcaldessa i la regidora Blanca Albà expliquen que es continua prioritzant atendre les 

necessitats bàsiques de la ciutadania. També destaquen la relació periòdica amb la PAH 

per tal d’abordar les diferents problemàtiques que plantegen. 

  

• Una veïna comenta que detecta un augment de persones que dormen al carrer i que 

caldria un alberg on allotjar-los. 

Quan Serveis Socials atén una persona transeünt (sense domicili) articula una derivació 

als llocs on hi ha alberg (Tarragona, Barcelona), se li dona un ajut per comprar un bitllet 

de tren i fer el desplaçament i se li ofereix la possibilitat d’un suport en l’alimentació 

puntual. També hi ha la possibilitat de derivar a l’alberg de Vilafranca però cal que sigui 

un cas que estigui disposat a fer un procés de recuperació personal. 
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Altres possibles casos de persones que visquin al carrer, normalment gent amb alguna 

patologia o consum de substàncies, s’intenta treballar a nivell d’un pla de treball des de 

la tasca dels equips de primària per tal que surtin del carrer. En aquests casos és 

imprescindible la col·laboració de la persona implicada. 

 

• Una senyora demana cita amb la regidora Ariadna Llorens per diferents queixes 

d’Educació. 

La senyora ja té visita concertada amb la regidora. 

 

JARDINERIA  

• Es comenta que hi ha palmeres sense podar al Jardins Francesc Macià. Explica que el 

tècnic municipal li diu que són palmeres amb barba i no es poden.   

La ubicació dins els parterres d’aquestes palmeres washingtònies i la seva alçada obliga 

a l’ús d’una podator de gran alçada, una eina que es lloga un o dos cops a l’any. 

A part, la poda d’aquesta espècie és aconsellable fer-la cada quatre o cinc anys ja que és 

convenient que les fulles s’assequin al seu tronc de manera que l’escorça sigui 

homogènia una vegada retirades les fulles. Aquestes fulles seques s’anomenen barbes i 

hi ha països i tendències en el món de la jardineria que les conserven sempre. 

El fet que aquestes palmeres no estiguin ubicades en cap zona de pas elimina el perill de 

la caiguda de les fulles. 

Es tindrà present la retirada de les fulles la propera vegada que es disposi de la 

màquina. 

 

 

CENTRE ESPORTIU LA PISCINA  

• Un veí en nom seu i d’altres usuaris del Centre Esportiu la Piscina es queixa que la quota 

de la piscina els ha pujat un 40% als majors de 60 anys i que el que volen és mantenir 

el contracte que tenien per a ús només de piscina, sense ús de màquines al primer pis. 

Comenta que la piscina no dóna curs a les reclamacions que es fan.   

La regidora Blanca Albà explica que fins el 2009 l’equipament només era piscina. Al 

2008-2009 es tanca la piscina i es reobre amb gimnàs i piscina amb una quota única i es 

respecta els antics usuaris amb una taxa baixa. Molta gent es va agafar a aquesta quota 

fins el 2011. Després augmenta l’IVA al 21% i el cost de manteniment de la part d’aigua 

és el més car de l’equipament. El preu del servei estava per sota del cost. Una vegada 

intervingut el servei, ha calgut compensar les quotes. Depenent de les condicions es 

poden demanar subvencions al Departament d’Esports. 
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MOBILITAT I SENYALITZACIÓ  

• Un veí del carrer Bruc comenta que caldria treure unes senyals de direcció prohibida. 

L’alcaldessa comenta que en aquests moments s’està elaborant el Pla de Mobilitat i per 

tant en aquests moments no es poden fer canvis en sentits de circulació. 

 

• Es comenta que no es respecta la graella pintada a terra a c. Sant Onofre amb c. Josep 

Coroleu (on fa una plaça amb uns pins). Caldria repintar-la. 

El Departament de Via Pública té previst repintar aquesta graella tant aviat com pugui el 

servei de senyalització. 

 

• Un veí que es desplaça amb cadira de rodes comenta que no pot accedir a la majoria 

d’establiments perquè no estan adaptats. 

 S’ha traslladat aquesta demanda al Servei de llicències i Disciplina urbanística. 

 

• El mateix veí comenta que ha estat més de dues hores a l’estació esperant un tren 

adaptat. Demana que ADIF doni la informació de quins trens són adaptats per tal de no 

estar perdent el temps a l’estació sense saber si el proper tren serà adaptat o no. També 

explica que no es compleix el % de taxis que han de ser adaptats, a Vilanova només n’hi 

ha un. 

Respecte al tema dels taxis, d’acord amb el Codi d’Accessibilitat (article 37), s’està 

complint amb els mínims establerts: “En tots els municipis capital de comarca i també en 

aquells que tinguin un població superior a 50.000 habitants ha d’existir, almenys, un 

vehicle especial o taxi adaptat.... “ 

A Vilanova hi ha una llicència de taxi que porta un vehicle adaptat. 

 

NETEJA  

• Queixa de la neteja als jardins Francesc Macià, sobretot per excrements de gos. Es 

demana que es comprovi si s’està fent correctament. 

Els excrements de gossos que es detecten en aquest espai son fruit de les actituds 

incíviques de la gent que hi transita; per tant, és un problema de difícil solució sense un 

control per part de les autoritats. El servei de neteja, de manera diària, intervé 

mitjançant un peó d’escombrada manual que retira els excrements, com la resta de 

places del municipi. Els inspectors municipals, dins les seves rutes de control dels 

diferents serveis concessionats, comproven que els treballs de neteja es facin 

correctament. 
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• Una veïna del Doctor Fleming comenta que la part del darrera del seu pis dóna al 

passatge de l’Índià. Quan netegen reguen la meitat del carrer i deixen una part que 

queda arraconada sense netejar que és l’espai on tothom orina i fa pudor. Li han dit que 

és particular, però els propietaris no ho netegen. 

En el cas de les zones particulars, el servei de neteja no pot actuar sense prèvia 

autorització dels veïns propietaris de l’espai, i en aquest sentit, quan es detecten 

situacions que atempten a la salut pública, se’ls ha de reclamar la neteja mitjançant el 

departament corresponent. 

El passatge de l’Indià, per l’alt nivell d’incivisme detectat, es neteja amb aigua a pressió 

un cop a la setmana de manera fixa, incidint en els punt on es troben els excrements i 

orins existents. Al departament de Via Pública no ha arribat cap instància de queixa per 

la manca de neteja en aquesta ubicació. 

 

RESIDUS I CONTENIDORS 

• Una veïna de pl. Catalunya torna a queixar-se de la ubicació dels contenidors prop de 

casa seva i que no l’ha trucat el tècnic que es va comprometre a posar-se en contacte 

amb ella. 

L’alcaldessa explica que no es poden posar en un altre lloc. 

 

• Un veí que tenia un bar comenta que anava sovint a la Deixalleria per tal de tenir el 

descompte i participar en la recollida selectiva. Explica que altres bars es fan socis del 

Gremi i per aquest motiu tenen un descompte del 60% en la taxa sense participar en la 

gestió de residus. 

Els Gremis, pel fet de estar agremiats reben una bonificació del 30%, a la qual es suma 

el percentatge de bonificació corresponent a les vegades que ha utilitzat el servei de 

Punt Net, fins a un màxim del 60%, fet que demostra que participa en la gestió dels 

seus residus. A banda, els diferents gremis controlen els seus afiliats per comprovar 

aquestes bones pràctiques segons el conveni de col·laboració estipulat amb 

l’Ajuntament. 

Per una altra banda, els comerços que no estan agremiats, poden demanar la bonificació 

particular del 10%, a la qual es suma fins al 10% pels diferents contractes que poden 

tenir amb gestors de residus i els viatges per l’ús del Punt Net, en total poden arribar 

també al 60%. 
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IL·LUMINACIÓ  

• Es comenta que molts fanals de darrera l’IES Lluch Rafecas i el parc Torre d’Enveja no 

funcionen correctament. 

 En data 17 de novembre de 2014 s’han reposat les làmpades foses d’aquesta zona. 

 

ANIMALS 

• Un veí pregunta com es soluciona el tema dels animals abandonats. 

El servei de recollida d’animals perduts o abandonats de l’ajuntament està delegat, 

mitjançant conveni, a la Mancomunitat Penedès Garraf vinculat també al CAAD de 

Vilafranca (Centre d’Adopció d’Animals Domèstics). 

Els particulars que es trobin un gos per la via pública han de contactar amb Medi 

Ambient o amb la Policia Local. Seran aquests departaments els què  valoraran i 

gestionaran la recollida de l’animal. Un treballador de CAAD recollirà l’animal i el 

traslladarà al CAAD. 

Un cop en el CAAD de Vilafranca, s’acull l’animal i se li dona l’atenció necessària 

(higiene, alimentació i atenció veterinària). Si té xip s’avisa al propietari i si l’animal no 

està identificat i no apareix el propietari, passats els 20 dies que recull la llei es pot cedir 

en adopció. Quan una animal és adoptat es lliura al nou propietari esterilitzat, vacunat, 

desparasitat i xipat. 

 

VARIS 

• Es pregunta per què s’ha prioritzat el projecte del Port al projecte d’un nou hospital. 

L’alcaldessa explica que el projecte del Port es tira endavant amb diners pressupostats a 

Ports de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, no són del pressupost municipal.  

 

 

Darrera actualització  
8 de juny de 2015 

 


