
 

 

 

 

Data i lloc: Dimecres 13 de novembre de 2013 a Casa Olivella   
Durada de la sessió: 19:30 h – 21:30 h  
Assistència: 80 veïns/es i amb la presència de Neus Lloveras i Glòria Garcia i Blanca Albà    
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L’ALCALDESSA AL BARRI DEL CENTRE VILA 
Recull de la sessió 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DEL CENTRE VILA 

 

JARDINERES DEL CARRER DELS ESCOLAPIS 

Hi ha una queixa que aquestes jardineres estan desenganxades.  

 

Es va realitzar una inspecció el dia 29 de novembre de 

2013 i estaven totes correctament.  

 

CONTENIDORS  

A l’aparcament del carrer de Tetuan, hi ha queixes per sorolls. 

També van cremar dos contenidors i no s’han reposat. 

 

Els contenidors ja s’han reposat 

 

SOROLLS A LA VIA PÚBLICA 

A la plaça dels Cotxes una veïna es queixa del soroll que provoca un bar ubicat en aquesta 

plaça i demana saber quina llicència tenen i quin horari ha de complir. 

 

Aquest establiment compleix amb els horaris establerts segons la llicència de la què 

disposa i no consta cap expedient obert.  Tot i així, per tal de minimitzar les possibles 

molèsties que els bars i restaurants del centre poden causar al veïnat, l’Ajuntament ha realitzat 

un seguit de reunions amb el Gremi de Restauració per trobar solucions. S’ha traspassat 

aquesta informació a la veïna que la va demanar.  

 

Al carrer de Santa Madrona, una veïna es queixa que hi ha molts bars, molta gent al carrer 

bevent i fen soroll i es buida el vidre al contenidor quant tanquen els locals.  

 

El dia 22 de gener de 2014 la regidoria de Serveis Viaris s’ha reunit amb el gremi de 

Restauració que traslladarà als bars i restaurants del centre aquesta preocupació veïnal 

per buscar alternatives.  

 

Una veïna es queixa ja que sent la música d’un Bar musical ubicat al carrer Correu.    
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El local compleix amb els horaris permesos segons la seva llicència. Així mateix, tal i 

com s’ha comentat en els dos casos anteriors, l’Ajuntament i el Gremi estan treballant 

per minimitzar les molèsties que poden causar aquests establiments al veïnat.  

 

Una veïna demana si seria possible baixar els decibels dels altaveus en els actes que es fan a les places i 

als carrers de la ciutat.  

 

S’ha tramés aquesta demanda a les regidories que organitzen actes a la Via Pública 

perquè ho tinguin en compte. 

 

BRUTÍCIA  

A la plaça de Pau Casals van treure els bancs però segueix havent queixes de la gent que hi ha 

a la plaça, fan les seves necessitats a la plaça o als portals, també al carrer de la Lluna. Es 

demana més neteja. 

 

La neteja de la plaça de Pau Casals i carrers dels 

voltants es realitza de manera diària. Les tasques, a primera hora 

del matí, inclouen una neteja manual i la posterior neteja amb 

aigua a pressió i desodoritzant de tota la zona afectada. 

 

Un veí es queixa que la plaça de Catalunya no li agrada res, no serveix de 

res el que han fet i està molt bruta. 

 

La plaça de Catalunya presenta un estat de neteja òptim sense problemes de brutícia 

destacables. És cert que, degut a l'incivisme, es poden detectar excrements d'animals 

o restes de brutícia disperses a la zona central de la plaça o voltants dels contenidors, que 

s’eliminen de manera diària amb l'escombrada de la zona. A banda, es realitza una neteja amb 

aigua a pressió de la plaça un cop a la setmana, com també una neteja externa i interna dels 

contenidors per evitar possibles olors dels residus que s'hi aboquen. 

 

Es queixen de la brutícia del barri i de les paneroles i rates al carrer de Josep Llanza. 

 

S’ha traslladat aquesta informació a la Companyia d’Aigües perquè ho tingui en 

compte en les actuacions a fer en aquest barri.  
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Una veïna de l’Avinguda de Cubelles es queixa que Vilanova està molt bruta.  

 

Per tal de satisfer les necessitats en qüestió de neteja de Vilanova i la Geltrú, s'ha 

distribuït l'espai en 41 sectors, dels quals hi ha 30 zones on es neteja de manera diària 

i 11 de manera alterna (dia si i dia no...). A banda d’aquesta neteja manual, es disposa d’una 

mitjana de 5 vehicles diaris que practiquen una neteja amb aigua a pressió o amb una 

escombrada mecànica, i que es distribueixen amb una freqüència de pas que ofereixi el servei a 

tots els carrers de la ciutat. Per tot, es considera que la neteja de la ciutat presenta un estat 

òptim. Concretament a l'avinguda de Cubelles, es realitza una neteja manual diària, donades 

les característiques del carrer i la densitat de veïns que hi viuen, que a banda dels serveis 

mecànics que també es disposen dins la freqüència establerta, presenta un carrer net. 

 

MOBILITAT AL CENTRE DE LA CIUTAT 

 

El pas de vianants de la Rambla amb el carrer de Tetuan no es veu, hauria de posar un STOP, 

ja que és perillós.   

 

La rambla Principal és un vial que forma part de l’illa de vianants. Els vehicles que la 

travessen pel C. de Tetuan disposen de senyalització de zona residencial pel fet que 

travessen una zona on els vianants tenen prioritat. El canvi de paviment de la cruïlla indica que 

s’està travessant una zona de circulació especialment condicionada en primer lloc als vianants i 

on els conductors han de cedir prioritat. Així mateix, es disposa d’una esquena d'ase per 

facilitar la reducció de velocitat dels vehicles que no compleixin amb la senyalització existent, 

reforçada amb un stop vertical. Reforçar la cruïlla amb senyalització horitzontal d'STOP no es 

considera escaient donat que una mobilitat urbana segura passa per una informació als usuaris 

correcta i eficaç.  

 

Un veí es queixa de tenir problemes per entrar al seu aparcament al carrer de l’Ametller.  

 

Des del departament de Mobilitat s’ha fet una inspecció al carrer de l’Ametller i s’ha 

actuat per millorar aquesta  problemàtica.  
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Es demana que es reguli l’aparcament que ara està reservat als serveis del Teatre Principal. 

 

En aquest carrer l’aparcament per als serveis del Teatre està indicat amb senyalització 

vertical. Per tal d’evitar l’estacionament indegut, s’ha arranjat una pilona que els 

vehicles havien malmès. 

  

Un veí es queixa que al carrer de Sant Pere on té l’aparcament, des del canvi de direcció del 

carrer de Montserrat, ha d’anar fins al carrer de la Salut, si vol anar direcció Vilafranca.  

 

La regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat ha apostat per pacificar el trànsit sense 

eliminar-lo totalment, però creant un espai on el trànsit rodat existent permeti garantir 

l’accessibilitat de veïns, guals, càrrega i descàrrega i comerços, i que alhora sigui suficientment 

baix perquè vianants i bicicletes hi puguin conviure. Per això, s’han fent diverses actuacions, 

entre d’elles canviar de direcció el c. Montserrat i evitar el pas de vehicles pel c. Palmerar, un 

carrer massa estret per suportar el trànsit de vehicles i camions que surten del centre, i 

l’objectiu s’ha acomplert ja que ara utilitzen altres rutes menys conflictives per als vianants i 

també per a les façanes dels habitatges.  

 

Paral·lelament ja s’han iniciat els treballs per al Pla de Mobilitat Urbana, el document bàsic que 

configurarà les estratègies de mobilitat sostenible del municipi i que revisarà totes les mesures 

preses fins ara en sentits de circulació al nucli antic. 

 

A la Vilanova Vella, els camions fan malbé les façanes, cap companyia el vol assegurar la seva casa al 

carrer de l’Església. 

 

Donades les característiques del carrer, a la pl. de Sant 

Antoni es disposa de senyalització de limitació d’alçada de 

3,2 m. i limitació d’amplada de 2,3 m. a fi d’evitar el pas de 

vehicles de dimensions superiors a les indicades 
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Es demana la possibilitat d’instal·lar un mirall al carrer de Manuel Tomàs 

cantonada amb el carrer Vapor.  

Els carrers de Manuel Tomàs i Vapor estan situats a l’àrea de pacificació del 

trànsit. Els vials que formen part de la zona de pacificació tenen unes 

característiques comuns que venen reforçades amb la senyalització existent, 

una zona especialment condicionada en primer lloc als vianants i on els 

vehicles han de cedir la prioritat als vianants. La senyalització vertical indica 

que la limitació de velocitat és de 20 km. La instal·lació de miralls compensadors a les 

cantonades afavoreix una conducció més ràpida, essent per tant contrària als objectius que es 

pretenen aconseguir amb les zones de pacificació del trànsit. 

 

Es demana la possibilitat d’instal·lar un mirall al carrer de Josep Llanza amb Havana. 

  

Aquesta cruïlla no forma part de la zona de pacificació del trànsit i ja disposa de mirall 

compensador. 

 

Queixes de la velocitat de les bicicletes a la Rambla. 

 

L’Ordenança Municipal de Circulació indica que les bicicletes circularan pel carril bici o 

itineraris senyalitzats, respectant la preferència de pas dels vianants que el travessin. 

Així mateix, excepte en moments d’aglomeració, permet que les bicicletes puguin circular pels 

parcs públics, les àrees de vianants, els passeigs, les voreres suficientment àmplies (5 metres) i 

les zones de prioritat invertida mancats de carril bici, en les següents condicions: respectant la 

preferència de pas dels vianants, adequant la velocitat a la dels vianants sense superar els 10 

km/h i abstenint-se de fer ziga zagues o qualsevol altra maniobra que pugui afectar a la 

seguretat dels vianants. Es proposa fer arribar a la Policia Local una còpia de la demanda a fi 

que en faci un seguiment. 

 

OKUPES   

Queixes veïnals per una casa ocupada a la cruïlla del carrer de l’Aigua. Agafen llum i aigua de la xarxa. Es 

demana si es pot fer alguna cosa des de l’Ajuntament.  

 

Des de Serveis Viaris no hi ha signes externs de mal ús de la via 

pública i per tant no es pot dur a terme cap acció, i en tot cas, ha de 

ser la propietat de l’immoble qui per via judicial realitzi les accions legals que 

pertoquin per desallotjar els okupes. Si mentrestant els ocupants creen 
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escenes de conflicte, sorolls o altercats, qui ho detecti ha de trucar a la Policia Local perquè 

actuï. 

 

GOSSOS  

Queixes per uns gossos que provoquen molèsties per defecacions i orins que cauen a la via pública.  

 

El dia 29 de novembre de 2013 es va fer una visita a aquesta finca. Tot i que no es va 

detectar una problemàtica visible, s’ha requerit a la propietària dels gossos que els 

censi i se li ha recordat que l’Ordenança de Tinença d’Animals prohibeix deixar en balcons els 

animals i que causin molèsties pels seus crits, defecacions i orins.  

  

ARBRAT I JARDINERIA PÚBLICA 

A la plaça del Cubilot hi ha arbres que estan morts i no s’han reposat.  

 

Aquests arbres van morir segurament per contaminació del terra. Respecte la seva 

reposició, estan en llista d’espera per quan hi hagi pressupost per a la compra d’arbrat.  

 

Es proposa treure el parterre del carrer de Tarragona, molt brut i ple de rates.  

 

No es considera adient retirar el parterre donat que es va 

crear a petició del veïnat per evitar les defecacions de gossos 

que es produïen abans.Com es pot observar a la foto està en bon estat. 

 

VARIS  

Sembla que a la plaça del Cubilot, una part de la plaça s’enfonsi una mica davant del Mercadona.  

 

Tot i que el sòl presenta un lleuger enfonsament sota el 

banc, el paviment no presenta cap discontinuïtat ni canvis 

de nivell. Per tot això, no és considera necessària un intervenció 

immediata en aquest punt. 

 

 

 

 

 

 

 



L’alcaldessa al teu barri 

 

7 

Hi ha queixes d’una sínia ubicada al barri, on hi ha cavalls, que segons el veïnat, fan pudor, i els porten 

mosquits. Demana que se li digui al propietari que netegi més sovint aquest espai.  

 
 

L’Ajuntament farà una inspecció i es reunirà amb els propietaris de la finca per 

solucionar aquesta qüestió.  

 

Hi ha una queixa de rajoles aixecades i una rasa enfonsada al carrer de Manel de Cervantes.  

 
En data 30 de gener, s’ha reparat el tram de vorera i la rasa enfonsada d’aquest 

carrer.  

 

                       Abans de l’actuació                                      Després de l’actuació 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Darrera actualització  
4 d’abril de 2014 

 


