
 
 
 
 
 
Data i lloc: Dimecres 28 de gener de 2015 al Centre Cívic la Geltrú  
Durada de la sessió: 19.30 h – 21.15h  
Assistència: 50 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras i Blanca Albà 
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE LA GELTRÚ 
Recull de la tercera sessió 

 

 

SOLICRUP 

La presidenta de la comunitat de propietaris del c. Panxo Ferrer, 4-6 fa unes preguntes sobre la 

zona de Solicrup: 

• Enllumenat: actualment aquesta zona no té enllumenat públic, fins el 2012 n’hi havia  

La Unitat de Serveis Municipals informa que l’enllumenat funciona correctament. 

 

• IBI: Es tracta de pisos de Protecció Oficial i paguen com a zona A  

Des del servei de Gestió Tributària ens informen que la valoració cadastral la fa el Ministeri 

d’Hisenda mitjançant les Gerències Regionals del Cadastre. El criteri que seguien l’any 2006, 

que és quan es va valorar Vilanova, era que els valors cadastrals havien d’estar al voltant del 

50% del valor de mercat.  La part urbana de Vilanova està dividida en 34 sectors, en 

terminologia cadastral “zones de valor”, que van dels 178 als 1.748 €/m². La zona de la que 

parlem està valorada en 678€/m², és a dir, per sota de la mitjana del municipi. Pot ser que 

quan els veïns es refereixen a  “ZONA A” sigui pels preus que posa la Generalitat pels 

Habitatges de Protecció Oficial, que en aquest cas tota la ciutat  està a la zona A,. Es pot 

consultar aquesta informació al següent enllaç:  

http://territori.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/03_altres_gestions_admini

stratives/habitatge_i_millora_urbana/zones_de_proteccio_oficial_amb_preus_maxims_de_vend

a/ 

• El solar del davant està molt brut i hi ha rates 

S’ha passat la incidència a Disciplina Urbanística 

 

• Els embornals estan embossats per manca de neteja del parc 

Des de la Companyia d’Aigües ens comuniquen que han revisat aquests embornals. 

 

• Els arbres han aixecat les voreres 
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Des dels Serveis Viaris Municipals ens comuniquen que no han detectat voreres aixecades pels 

arbres. El que si que s’ha vist és que manquen uns panots i ho han arreglat. 

 

• L’asfalt del tram inicial del passeig de la Fita està en molt mal estat  

Els Serveis Viaris Municipals informen que es repassarà l’asfalt d’aquest tram tan aviat com 

pressupostàriament sigui possible. 

 

Un veí demana quan s’obrirà el terreny que hi ha en front del c. de Sales i Vidal per poder 

accedir a la rambla de St. Jordi 

Aquesta intervenció està a la llista d’actuacions i es realitzarà quan pressupostàriament sigui 

possible. 

 

GOSSOS 

En general els assistents es queixen de la manca de civisme i de la brutícia als carrers, voreres i 

places i parcs del barri pels excrements i orins dels gossos. 

L’alcaldessa explica que ja està aprovada l’Ordenança de Tinença Responsable d’Animals i, 

després de les fases d’informació i sensibilització, ja s’està sancionant econòmicament. A més, 

la ciutat compta amb dos espais de sociabilització d’animals, un a la torre d’enveja i l’altre a la 

zona de baix a mar, i s’està estudiant la possibilitat d’obrir-ne un tercer a la Geltrú. 

 
 
JARDINERIA 

A la rambla Castell, davant del número 9, els arbres són molt alts i tenen branques molt 

gruixudes que arriben fins al tercer pis dels edificis. El veïnat té sensació de molta inseguretat.  

Aquesta setmana s’ha començat la poda dels arbres perennes que són els d’aquesta zona. Es 

reduiran en volum i en alçada retallant les branques per sobre dels segons pisos. 

 

A  més, les branques impedeixen que puguin baixar els toldos dels balcons 

Aquesta incidència es resoldrà al fer la poda. 

 

Els arbres que hi ha a la zona de la Bòbila (carrer Indústria) embruten molt el carrer i a més 

tenen molt pugó. Demanen que es fumigui. 

La primavera passada aquest barri va patir una greu plaga de galeruca que es va resoldre en 

dos dies. Puntualment altres arbres pateixen malalties que fan que segreguin substàncies que 

embruten, però cal que la afectació apareix-hi  per poder actuar, no existeixen tractaments 

preventius per aquests tipus d’afectació. Quan es detecta, s’actua. 
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La plaça dels Pins està molt abandonada, les branques dels arbres i dels cactus envaeixen  la 

vorera. 

Des del servei de Jardineria ens expliquen que aquesta plaça és de propietat privada excepte 

uns metres d’un futur vial  que són públics. El pi que és públic està degudament mantingut i  la 

resta, que són de propietat de les comunitats que l’envolten, actualment també  estan en bon 

estat de manteniment.  

Pel que fa als cactus que envaïen les voreres es van retallar la setmana del 9 al 13 de febrer i 

es va sanejar el parterre que els conté retirant també una soca que està dins la zona de 

propietat pública. 

 

PORTAL DE SITGES 

Els vianants que volen anar de la plaça del Portal de Sitges al carrer del Tigre, si volen passar 

pel pas de vianants, la vorera no està adaptada; si volen passar per on està adaptada la vorera, 

no s’hi pot accedir perquè hi ha els contenidors soterrats i a més a la calçada hi ha marcada 

una plaça d’aparcament per minusvàlid; l’altre rebaix de la vorera, té uns contenidors davant. 

Demanen que es pinti el pas de vianants on hi ha la vorera adaptada o que s’adapti la vorera 

on hi ha el pas de vianants.  

Es va realitzar una microactuació per adequar la zona en la seva 

totalitat. 

 

Alguns veïns demanen que s’enrajoli la plaça i d’aquesta manera 

evitar que sempre estigui tan bruta.  

S’està en contacte amb els veïns de la zona per veure quina és l’opció que actualment pot 

assumir l’ajuntament.  

 

SOLARS 

A la rambla St Jordi, cantonada amb el carrer Cristòfol Raventós, hi ha un terreny que està molt 

brut i a l’estiu provoca moltes molèsties al veïnat per la presència de mosquits.  

Aquest terreny, actualment, s’està edificant. 

 

IL·LUMINACIÓ 

A la rambla Castell, en el tram comprés entre l’avinguda Garraf i la rambla Exposició hi ha molt 

poca llum: les làmpades són més dèbils que les de la part de dalt de la rambla, a vegades no 

funcionen i els arbres les tapen.  

El dia 24 de març es van substituir les làmpades que estaven esgotades en aquest tram. 
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A l’avinguda Penedès, davant del número 14-16, entre les dues terrasses, hi ha un fanal que 

van començar a reparar però el van deixar amb el cablejat a la vista.  

 

Des de serveis Viaris informen que ja està reparat. 

 

NETEJA 

Els dissabtes i diumenges no es compleix amb la periodicitat pactada en que s’ha de netejar el 

barri. 

 

Els diumenges pel matí reguen els voltants de l’església de la Geltrú just a l’hora d’entrar a 

missa. Representa un perill per la gent gran que poden relliscar.  

Des del servei de Neteja ens comuniquen que es realitzaran els treballs de manera adequada. 

La planificació serà la pactada i es netejarà amb aigua a primera hora del matí. 

 

VIA PÚBLICA 

A la rambla Castell, a l’encreuament amb la rambla Exposició, hi ha pintat a la calçada les 

fletxes que indiquen el sentit del carrer. Caldria repintar-ho.  

Des dels Serveis Viaris ens comuniquen que aquesta setmana es repintarà la senyalització. 

 

A l’avinguda Penedès, a l’alçada del número 6, aniria bé posar-hi un banc. 

Aquesta vorera és massa estreta per poder posar un banc amb l’ accessibilitat còmode i correcta, el lloc idoni 

és justament davant, a la vorera esquerra direcció mar on fa 3.5m. 

 

El tros final de la baixada del Cinto la calçada està enfonsada. 

Des dels Serveis Viaris ens comuniquen que aquesta incidència 

la tenen detectada i es repararà tan aviat com sigui possible. 

 

Molts embornals del barri estan molt bruts.  

Des de la Companyia d’Aigües ens comuniquen que 

properament revisaran aquests embornals. 

 

A la rambla Sant Jordi els vehicles circulen a molta velocitat en direcció mar i representa un 

perill donada la presència d’equipaments educatius a l’altra vorera. Demanen que s’instal·li 

algun dispositiu que contribueixi a que els vehicles redueixin la velocitat. 

Existeix senyalització lluminosa en horari escolar que adverteix del perill per zona escolar. 
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A l’avinguda Penedès, 14-16 es va moure un pas de vianants per 

poder instal·lar dues terrasses al carrer. Ara, entre el pas de 

vianants i les terrasses queda un lloc per estacionar vehicles i 

impedeix que els vianants puguin veure els vehicles que baixen 

per l’avinguda.  

S’ha habilitat un aparcament de motos per millorar la visibilitat i 

s’ha instal·lat una jardinera en aquest mateix punt entre les dues terrasses en calçada per tal 

de que els ciutadans no creuin perillosament en aquest indret. 

 

A l’avinguda Penedès hi ha una senyal de contra direcció perquè 

els vehicles que accedeixen pel carrer Providències no pugin a 

munt. La senyal està torçada i tapada pels arbres 

S’ha reparat la senyal danyada i s’ha reforçat amb una altra a la 

banda Cubelles de l’avinguda Penedès. 

 

Les rajoles del carrer Providència, entre c. Correu i c. Unió, 

estan en molt mal estat i provoquen embassaments d’aigua 

quan plou.  

Des dels Serveis Viaris ens comuniquen que aquesta incidència 

la tenen detectada i es repararà tan aviat com sigui possible. 

 

Els torrents que passen per la zona de la Bòbila estan molt 

bruts. 

L’alcaldessa explica que el manteniment i neteja dels torrents són competència de l’ACA i que 

se’ls requereix perquè ho facin. Tot i així, l’ajuntament fa puntualment treballs de neteja. 

 

ALTRES 

Una veïna vol saber per què a Vilanova no hi ha cap associació d’ajuda a familiars i malalts 

d’Alzheimer.  

S’està atenent aquesta persona des de la regidoria de Participació. 

Darrera actualització  
13 d’octubre de 2016 

 


