
 
 
 
 
 
3a Sessió 
Data i lloc: Dimarts 24 de febrer de 2015 al Centre Cívic del Molí de Vent  
Durada de la sessió: 19.30 h – 21.00 h  
Assistència:  17 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras, Glòria Garcia i Blanca Albà 
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L’ALCALDESSA AL BARRI DEL MOLÍ DE VENT 
Recull de la 3a sessió 

 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DEL MOLÍ DE VENT 

 

ARBRES   

• Veí pregunta per què no es reposen els arbres i plantes que es retiren.  

L’alcaldessa explica que provisionalment s’estan tapant els escocells fins que hi ha hagi 

pressupost per reposar els arbres, però això no vol dir que no es torni a plantar. Es van 

reposant en la mesura que és possible. 

 

CARNAVAL 

• Veí es queixa del recorregut de l’Arrivo d’enguany. Creu que va ser curt i per carrers 

massa estrets. També comenta que les comparses han perdut vistositat perquè ja no es 

té cura en el vestuari. 

L’alcaldessa explica que el Carnaval l’organitza la FAC. Enguany han introduït alguns 

canvis en l’acte de l’Arrivo per tal de millorar-lo. Ara cal valorar si aquests canvis han 

estat positius i si es mantenen de cara a propers anys. 

Respecte a les comparses, des de la FAC aquest any han fet el “Decàleg del comparser”, 

que inclou un seguit recomanacions per tal de fer més lluïda la festa.   

 

MANTENIMENT DE CIUTAT                                                               

• Veí demana què es pot fer amb la sortida del torrent de Sant Joan a la platja de Ribes 

Roges ja que a l’estiu la pudor que origina s’escampa per tota la platja. 

 La regidora Gloria García explica que aquest tram no es pot cobrir i que les pudors 

 s’originen especialment quan plou. Quan passa, es retira la sorra per evitar l’olor 

 desagradable. A més, des de TEGAR s’està fent un projecte en què es planten un tipus 

 de plantes a les voreres del torrent per tal d’absorbir la pudor. 

 

• Veí d’Avinguda Cubelles amb Rambla Arnau comenta que els han retirat els contenidors 

que tenien més propers i ara els tenen molt lluny i han de travessar el c. Doctor 

Zamenhof. 

La regidora Gloria García explica que en aquests moments s’estan recol·locant i espaiant 

els contenidors perquè no hi ha més existències. El motiu és el gran nombre de 
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contenidors que es cremen a la ciutat i que s’han de reposar amb la despesa 

corresponent.  S’han demanat més contenidors que arribaran probablement a l’estiu. 

 

• Veí comenta que a la zona d’avinguda Cubelles, Torre d’Enveja, rambla Arnau de 

Vilanova falten papereres. 

 El Departament de Serveis Viaris farà una inspecció a la zona i es posaran més 

papereres si es considera que la zona és deficitària. 

 

• Veïna de c. Olèrdola es queixa de la brutícia en aquest carrer, està ple d’excrements de 

gos i demana més servei de neteja i més presència policial per sancionar els propietaris 

dels gossos. 

 L’alcaldessa i la regidora Blanca Albà expliquen que a Vilanova i la Geltrú tenim un greu 

problema amb la recollida dels excrements de gos. S’han fet campanyes de civisme, s’ha 

canviat l’ordenança i s’està sancionant però encara és un tema no resolt en el qual 

s’està treballant. 

 En el tram de carrer Olèrdola, entre c. Zamenhof i Menéndez Pelayo, es fa la neteja de 

manera diària, ja que la densitat de població és elevada respecte a l’altre tram, entre c. 

Zamenhof i rambla Arnau de Vilanova, que es fa de manera alterna. 

 

• Veïna comenta que el c. Doctor Zamenhof està poc il·luminat, especialment els passos 

de vianants. 

Des del Departament de Serveis Viaris, en data 29 de gener es van canviar nou equips i 

làmpades de tot el carrer Zamenhof per tal d’il·luminar millor la zona i millorar la  

visibilitat dels vianants i dels vehicles. 

 

• Veí d’avinguda Cubelles amb rambla Arnau de Vilanova comenta que a l’estiu no es 

recullen la gran quantitat de fulles que cauen dels arbres. 

 El servei de neteja disposa d’efectius extraordinaris per fer la recollida de fulles en 

 temporada de caiguda, la resta de l’any, quan es detecta acumulació, es destinen els 

 recursos ordinaris que es disposen mitjançant escombradores i peons de recollida 

 manual. 

 

• Al c. Viladellops hi ha una font nova però no té aigua. 

 En data 4 de març la font ha estat reparada. 
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MOLÈSTIES VEÏNALS 

• Veïns de avinguda Torre d’Enveja tenen confrontant amb les seves vivendes una granja 

que els produeix moltes molèsties, presència de rates, abelles...Van fer una reclamació 

via instància al maig de 2014 i la resposta ha estat que no es pot fer cap intervenció ni 

requeriment al propietari ja que els terrenys no són urbans. Una veïna ha tingut un 

problema al·lèrgic probablement relacionat amb les aus de la granja. 

En data 4 de març de 2015, el Departament de Salut ha fet una visita a la finca i s’han 

requerit diferents mesures correctores. Les persones afectades ja han estat informades 

telefònicament i es farà un seguiment d’aquest tema. 

 

• Veí de les vivendes a MG es queixa del soroll que provoquen joves que es posen a les 

nits al carrer. Demana més cartells de respecte als veïns. 

 Aquesta demanda s’ha traslladat a la Policia Local per tal que en faci un seguiment. 

 

EIXAMPLE NORD/ORTOLL  

• Veí demana com estan el temes Eixample Nord i Ortoll. 

L’alcaldessa explica que el tema Eixample Nord s’ha de pensar bé què es fa i s’atura fins 

la proper legislatura. Respecte al tema de l’Ortoll, el govern creu indispensable un vial 

que el creui per tal de millorar la mobilitat a la ciutat. 

 

• Veí afectat per Eixample Nord comenta que estan pagant un IBI molt alt per aquests 

terrenys. 

En breu, des del Cadastre, es canviarà la taxa d’aquest terrenys amb un nou model que 

serà “terreny urbanitzable” i que s’aplicarà abans de l’estiu. A més, s’ha demanat una 

revisió cadastral de tota la ciutat per adaptar les taxes a la nova situació. 

 

CADASTRE 

• Veí comenta que després de lliurar plànols, al·legacions, etc a la taxa d’IBI que ha de 

pagar, fa més de dos anys que no obtenen resposta. La resolució per a cada veí és 

diferent tot i que les vivendes són iguals. 

Es demanarà a Gestió Tributària que revisin aquest cas i es posin en contacte amb el veí 

afectat. 
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MOBILITAT 

• Es comenta que en el creuament de Menéndez Pelayo amb avinguda Cubelles hi ha un 

semàfor conflictiu ja que es posa en verd molt poca estona (el de l’av Cubelles) i en 

hores punta es fan cues molt llargues. 

 En els propers dies s’ampliaran els temps de la fase de vehicles d’aquesta cruïlla. 

 

• Queixes per la velocitat de les bicicletes a la rambla o al c. Caputxins. 

 La regidora Blanca Albà comenta que cal aprendre a conviure bicicletes i vianants i a 

respectar-se mútuament. A més, la ampliació i millora del carril bici a tota la ciutat 

permetrà millorar la circulació en bicicleta. 

 

VARIS 

• A la Talaia hi ha un tram asfaltat ple de branques de l’incendi. 

 La regidora Blanca Albà comenta que després de l’incendi ja es va pactar amb el 

propietari la recollida de fusta. En aquest tram s’haurà de veure què passa. 

 

• Veí comenta algunes idees per millorar la imatge de la ciutat com il·luminar alguns 

monuments o tenir en compte el color de les façanes quan es fan rehabilitacions. 

 Alguns monuments com el de Francesc Macià o la façana de l’església de Sant Antoni ja estan 

 il·luminats. Respecte al color de les façanes, està regulat pel Pla de Millora Urbana a la zona que 

 inclou l’eixample central, la rambla i el nucli antic.  

 

 

Darrera actualització  
8 de juny de 2015 

 


