
 
 
 
 
Data i lloc: Dilluns 30 de gener de 2017 al Centre Cívic Molí de Vent   
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE  
MOLÍ DE VENT 

Recull de la quarta sessi 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE  

MOLÍ DE VENT  

 

VIA PÚBLICA 

A la rambla Arnau, al voltant de l’escola Sant Bonaventura, sempre hi ha cotxes aparcats sobre 

les voreres. Es demana més control policial.  

La Policia Local ha fet una actuació al voltant d’aquest tema. 

 

Venint de la carretera de l’Arboç, abans de la rotonda hi ha un sot que s’hauria d’arreglar. 

 

 

 

  

 

 

 Abans           Abans 

 

 

 

 

 

 

 

 Després          Després 

 

Les voreres de la rambla Arnau estan totes aixecades per les arrels dels arbres. 

S’ha visitat la zona i s’ha valorat que no requereixen intervenció immediata. 

 

La zona de Francesc Macià amb rambla d’Arnau està plena de grafitis, brosses fora dels 

contenidors, excrements de gos... Demana que es penalitzin aquesta mena d’infraccions. 

L’alcaldessa explica que s’està fent un Pla de Civisme. Es posen sancions però costa molt 

cobrar-les i també se sanciona amb mesures alternatives. A més en el cas dels grafitis s’ha 

iniciat un catàleg de murs on pintar i s’ha fet formació a joves.  
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Veïna de c. Bardisses comenta que es van canviar les llambordes del carrer i van deixar tapada 

l’escomesa de Telefònica. Ara la veïna té problemes amb internet, Telefònica no es vol fer 

càrrec d’aixecar les llambordes i l’Ajuntament li diu que ha de ser Telefònica qui mantingui 

l’escomesa a la vista. Demana que aixequin les llambordes perquè Telefònica pugui treballar. 

Derivat a Serveis Viaris 

 

L’espai entre c. Francesc Macià 159 i el torrent de Sant Joan està ple de socs. S’hauria 

d’anivellar. Zona d’aparcament. 

Derivat a Serveis Viaris 

 

Entre el 159 i el 161 de c. Francesc Macià hi ha dues palmeres que aixequen les rajoles, a la nit 

està molt fosc i és perillós ensopegar. 

 

 

 

 

 

 

  

 Abans       Després 

 

MOLÈSTIES A LA VIA PÚBLICA 

Al c. Francesc Moragas es posen uns joves a les tanques i pinten i orinen en els passadissos 

entre edificis i generen moltes molèsties. Han avisat moltes vegades a la policia i han demanat 

poder tancar aquests passos, però no els ho permeten. 

Derivat a Policia Local. 

 

TAXES I IMPOSTOS 

Veí comenta que tot i que ha fet servir la targeta de la Deixalleria, no se li ha aplicat el 

descompte establert. Li han donat un full de Sol·licitud de concessió d’ajut (subvenció) de la 

taxa d’escombraries i sembla que no ho recuperarà fins l’any vinent. 

S’han fet les consultes d’aquest cas i s’ha donat resposta telefònica al veí. 

 

Propietari d’un solar a Fondo Somella comenta que el valor cadastral del seu terreny està per 

sobre de mercat i li repercuteix a l’IBI. 
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L’alcaldessa explica que s’està fent la revisió cadastral. Quan es va fer l’anterior al 2006, els 

preus estaven molts alts i això va repercutir a l’IBI. Al 2018 tornaran a estar revisats. Tothom 

rebrà una carta comunicant-li el valor cadastral de la seva finca i és quan es pot reclamar.  

 

JARDINERIA 

Els arbres de c. Francesc Macià no es poden mai, les branques estan molt altes i poden arribar 

a caure amb el vent. Sobretot abans d’arribar al Mercadona. 

S’ha parlat amb el veí i se li ha comunicat la voluntat tècnica de substituir durant la campanya 

17/18 aquests arbres per una espècie més adequada. 

 

A l’alçada de Francesc Macià 169, amb la pista de bàsquet, hi ha un pi que s’està morint. Va fer 

fotos i les va portar a l’Ajuntament. 

Es farà una comprovació de l’estat fitosanitari i de vitalitat del l’arbre i s’actuarà en 

conseqüència. 

 

La pujada del c. Aigua fins a rambla Arnau rellisca molt quan plou i els vehicles corren molt. 

Demana un estudi per veure si calen bandes sonores o algun sistema perquè els cotxes frenin. 

S’ ha fet inspecció en el lloc dels fets i no s’ha pogut apreciar aquesta situació, s’ha acordat que 

el primer dia de pluja tant la Policia Local com tècnics de mobilitat faran un seguiment d’aquest 

tema per prendre les mesures mes escaients per a la seva solució. 

 

SOLARS 

El solar de c. Francesc Macià quasi amb rambla Arnau que actualment és un aparcament obert 

de vehicles provoca queixes entre els veïns que pateixen les brosses que es generen , els gats, 

les herbes... també hi ha alguns cotxes abandonats des de fa molt temps. Proposen que el 

terreny es tanqui tot i que alguns veïns no hi estan d’acord ja que és espai d’aparcament.  

Derivat a Llicències i Disciplina urbanística. 

 

ENLLUMENAT 

Veí pregunta si el fet que a vegades funcioni una part de l’enllumenat públic i a vegades una 

altra és per un mal funcionament o per estalvi energètic. 

L’alcaldessa explica que en alguna zona s’apaga una part per estalvi energètic. Tot i així, la 

instal·lació no és eficient i ara s’anirà canviant a leds, que permetran tenir més llums encesos 

amb menys consum.  
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L’enllumenat de c. Francesc Macià 159 en amunt no funciona fa dies, el tros dels bombers està 

a les fosques. 

Ja està solucionada l’avaria 

 

Tots els passos de vianants haurien d’estar més ben il·luminats. 

En breu s’anirà canviant l’enllumenat públic de la ciutat per tal de millorar-ne la seva eficiència. 

 

MOBILITAT / SENYALITZACIÓ 

A la rotonda de ronda Ibèrica amb carretera de l’Arboç, es passa de dos carrils a un i la 

senyalització no queda clara. 

Derivat a Serveis Viaris 

 

A l’alçada de Francesc Macià 169, hi ha molt soroll de cotxes i motos que circulen molt ràpid 

entre la rotonda i el semàfor. Proposen posar bandes sonores per reduir velocitat. 

S’ha demanat a la Policia Local que vetlli que no es produeixi excés de velocitat en aquest tram, 

les bandes sonores poden empitjorar en ocasions el tema soroll i en un emplaçament on hi ha 

desnivell no es recomanable. Una vegada la policia faci una diagnosi de la realitat del problema 

es buscarà la millor solució. 

 

Al creuament entre el carrer Dr Zamenhof i ronda Ibèrica hi havia prevista una rotonda que no 

s’ha fet.  

El regidor Gerard Llobet explica que aquesta obra va lligada a la urbanització de l’Eixample Nord 

i que per poder fer la rotonda cal expropiar terrenys.  

 

Entre els edificis Zafiro i Topacio, a l’alçada de c. Francesc Macià 163, no hi ha prou espai per 

accés de vehicles en cas d’emergència, especialment bombers. Els veïns/es estan preocupats 

per la possibilitat que es produeixi un incendi en una de les vivendes i no es pugui accedir a 

sufocar-lo. 

S’està estudiant aquest tema. 

 

Veí pregunta perquè no totes les parades de bus tenen marquesina.  

Les parades de bus tenen mancances que es van resolent a mesura de la disponibilitat 

econòmica, totes les parades han de tenir la seva marquesina malgrat que en alguns punts 

l’amplada de la vorera no ho permet i és impossible col·locar-la. 
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A la cantonada de c. Menéndez Pelayo amb c. Aigua s’hauria de posar un semàfor. Hi ha hagut 

diversos accidents. 

En aquesta cruïlla s’han realitzat diverses acciones per millorar la seva visibilitat i reduir la 

velocitat dels vehicles.: 

- S’ha canviat el sentit de circulació del tram de Menéndez i Pelayo ( entre aigua i torre 

d’Enveja) per tal de disminuir la quantitat de vehicles que arribin a la cruïlla 

- S’ han senyalitzat espais protegits amb “zebrejat” i pilones a les cantonades per 

incrementar la visibilitat 

- S’ han pintant els passos de vianants segons normativa i coincidint amb els rebaixos 

- S’ han habilitat estacionaments de motos també per augmentar la visibilitat 

- S’ ha col·locat senyalització vertical reforçant passos de vianants 

- S’ han col·locat coixins berlinesos per disminuir la velocitat sense augmentar el so del 

trànsit. 

Aquestes millores no han finalitzat i estan pendents de fer una valoració per establir alguna 

mesura més en aquesta cruïlla. 

 

 

   

 

 

 

 

 

ESPAI PER A GOSSOS 

Veïna que utilitza l’espai per a gossos de Torre d’Enveja comenta que a la nit està molt fosc. 

També proposa dividir l’espai en dues zones, una per a gossos grans i una altra per petits per 

evitar alguns conflictes. També demana que es faci arribar aigua dins l’espai. Aquest tema ja es 

respon comentant que fer arribar allà l’aigua ja s’ha mirat i és una obra molt cara. 

Actualment s’està fent una valoració dels espais de lleure per a gossos existents, i es faran 

unes propostes de millora a cadascun. 

També s’estan fent els projectes de dos nous espais a la Geltrú, un a la plaça de l’estació i 

l’altre en un espai municipal prop de la Rambla Sant Jordi. 

Pel que fa a l’espai concret del parc de la Torre d’Enveja, la font ja es va col·locar fa tems, i es 

va col·locar fora del recinte però accessible als gossos, perquè era on va ser més fàcil connectar 

amb la xarxa sense grans despeses. Sobre l’enllumenat, cal veure que aquest es un parc, un 

espai on no està prevista més il·luminació que la  habitual en aquests tipus d’espais; ja hi ha un 
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focus que il·lumina l’interior, però la densitat dels arbres impedeix que s’hi vegi més. De 

moment no està previst modificar aquesta situació. 

Sí que s’estudiarà la proposta de dividir l’interior en  zones, o bé facilitar l’entrada i sortida per 

altres llocs. 

 

ALTRES 

Veí pregunta com està el tema del cinema 

L’alcaldessa explica que el cinema era una activitat privada i que el propietari no va voler 

continuar. De moment, el Catòlic ofereix oferta de cinema comercial i el Teatre Principal de 

cinema d’autor.  

 

 

 

Darrera actualització  

3 de març de 2017 


