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L’ALCALDESSA AL BARRI DE CENTRE VILA  
Recull de la 5a sessió 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE CENTRE VILA 

 

L’alcaldessa i la regidora Blanca Albà expliquen les actuacions fetes al barri: 

  

• Durant l'any 2017, la Policia Local va fer una campanya amb diferents 

intervencions, detectant i multant a persones que no recollien els excrements de 

gossos. Es pretén tornar a fer una altra campanya d'aquest tipus. 

• Respecte les terrasses, s’ha reduït horari i els dies no festius és fins les 12.30h i 

els dies festius fins les 01.30h. Cal vetllar que quan recullin no facin soroll amb 

les cadires, les cadenes i/o les pissarres. 

• La nova campanya “Gaudim de la Rambla en bici o a peu” es  reforçarà amb més  

Agents de civisme 

 

BICICLETES 

Queixa pel fet que les bicicletes circulin per les voreres a la Rambla Samà i al C/ Pare 

Garí. Una altra veïna diu que no s’ha d’anar per la vorera però que no hi ha suficients  

carrils bici.  

Se’ls respon que segons la llei només poden anar per la vorera menors de 12 anys i que 

sí s'han fet carrils bici. 

 

Es pregunta per la validesa del senyal que hi ha al pas sota la via. També hi ha la queixa 

de la velocitat al baixar el pas sota la via.  

Es respon que s'està multant a les persones que baixen despresa segons l'Ordenança. 

 

Hi ha molts llocs que no es pot arribar mitjançant carril bici 

Es respon que tant el departaments de Medi Ambient, Salut i Esports promouen l'ús 

d'aquest mitjà de transport i que s'ha fet diferents carrils bici, però la previsió és poder-

ne fer més per poder arribar a altres punts de la ciutat . 
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Cal més educació vial a la canalla.  

Se’l respon que la Policia Local fa aquesta tasca amb els infants de la ciutat 

 

Manca de carril bicis a la ciutat.  

Es comenta que la xarxa de carril bici es va ampliant en la mesura del possible. 

 

SENYALITZACIÓ  

A la cantonada de Santa Madrona i Sant Pau manca un Stop. No hi ha visibilitat i 

demanen un mirall.  

Des del departament tècnic de mobilitat s’ha comprovat que el carrer St. Pau ja té un 

STOP. No es veu necessària la col·locació d’un mirall per no considerar-se una cruïlla 

perillosa, són carrers de prioritat per als vianants, on la velocitat màxima permesa és 

de 20Km/h. Un mirall provocaria una falsa sensació de seguretat, afavorint l’augment 

de la velocitat i convertint un STOP en un cediu el pas. 

 

Falta un mirall al carrer del Teatre/Picapedrers a l’hora de girar no es veu.  

A la cruïlla Picapedrers-Teatre hi ha senyalitzat horitzontalment i verticalment un stop 

pels vehicles que circulen per Picapedrers.  A la cruïlla Picapedrers-Aigua hi ha senyalitzat 

verticalment un cediu el pas pels vehicles que circulen per Picapedrers. Un mirall 

provocaria una falsa sensació de seguretat, afavorint l’augment de la velocitat i 

convertint un STOP en un cediu el pas. 

Aquesta és una zona d’illa de vianants amb prioritat invertida, en què té preferència el 

vianant sobre el vehicle, i per tant, no només hi circulen vehicles per aquestes cruïlles 

sinó que també hi passen vianants. 

 

Al carrer de Tetuan, aquest estiu es va tallar el trànsit per les obres i va funcionar molt 

bé. Demana si seria possible repensar el transit d'aquest carrer que n'és molt i les 

voreres són molt estretes. 

 

Al carrer dels Escolapis no hi ha voreres i la gent deixa els cotxes. Es proposa posar  

elements per protegir els portals.  

La solució que proposen no es considera adequada ja que suposa segregar la zona dels 

vianants de la del trànsit rodat, quan es tracta d’un carrer amb senyalització de zona 
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residencial, que vol dir que els vehicles han de circular a una velocitat màxima de 20 

Km/h i que els vianants i bicicletes tenen prioritat, i poden fer servir tota l’amplada de 

la calçada, estant permesos els jocs al carrer. Si es fes aquesta mesura obtindríem una 

segregació molt clara de vianants i vehicles a motor, anant en contra de l’ús d’una zona 

residencial.   

S’ha passat nota d’aquesta problemàtica a la policia local proposant-los que en facin un 
seguiment i, si s’escau i ho consideren oportú, sancionin. Restem a l’espera dels seus 
comentaris.  
 

Es demana perquè les pilones de la plaça de les Cols i Caputxins no estan pujades.  

Gran part d’aquestes pilones estan malmeses. Des dels Serveis Viaris ens comuniquen 

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

 

Els cotxes van molt ràpid baixant pel Carrer Pàdua i la cantonada amb Santa Eulàlia és 

molt perillosa.  

Des del departament tècnic de mobilitat s’ha comprovat que la cruïlla disposa de mirall, 

pel que no es considera perillosa. Tot i així, es traspassa a Policia Local perquè revisi 

cruïlla i índex accidentalitat. 

 

Les rajoles del carrer Sant Gervasi estan mal fetes i esquitxen quan plou.  Els camions 

de càrrega i descàrrega malmeten les rajoles. 

Des dels Serveis Viaris ens comuniquen que aquesta incidència la tenen detectada i es 

repararà tan aviat com sigui possible. 

 

NETEJA 

Demanen que la màquina de neteja sigui elèctrica per no fer soroll.  

Es respon que es tindrà en compte en la formulació del nou contracte de concessió de la 

neteja. Ara la concessió de la neteja està en període de pròrroga. 

 

Queixa perquè hi ha veïnat del carrer Correu que tira la brossa a les papereres i no al 

contenidor. Demana que policies de paisà puguin multar aquest fet. Aquest veïna 

demana que es faci la recollida de brossa "porta a porta" tal qual com quan era petita. 

Es respon que aquesta fórmula en ciutats petites funciona molt bé però en ciutats més 

grans no és viable. 
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CÀRREGA I DESCÀRREGA 

A la Rambla, la botiga Women Secret descarreguen a les 7h (tenen clau pròpia de la 

pilona) podrien seguir la normativa. 

Es comunicarà als establiments que han d’efectuar la descàrrega de material d’acord 

amb les ordenances municipals i segons la senyalització específica d’aquest tram de la 

rambla Principal. Per tant, han de fer la descàrrega de material de 8 h a 11 h, sense 

entrar a dins la rambla. Han de descarregar a la cantonada amb el c. Jardí. 

 

PLAÇA CATALUNYA 

Una veïna exposa diferents problemàtiques de mobilitat, higiene i salut a la Plaça de 

Catalunya (trànsit d’autobusos, contenidors, pas de vianants, gossos, etc) . Aporta un 

informe detallat. Fa propostes de millora de la situació: 

o Crear rutes alternatives (C. de Josep Coroleu) per a les línies d’autobusos 

o Eliminar el sentit de Pare Garí-Pl. Catalunya-Carrer Teatre i que el BUS VNG 

tombi per C. Aigua-Josep Coroleu-C. Jardí a la Rambla Samà. 

o Treure l’Stop de la zona caramels 

o Canvi d’ubicació dels contenidors a C. Pare Garí cantonada C. Recreo Paret 

on no hi ha habitatge 

A la cantonada del carrer del Pare Garí amb Recreo ja hi ha una illa de 

contenidors, la qual no es pot ampliar més.... Donada la manca de 

contenidors a la zona de Aigua-Santa Anna-Teatre i Picapedrers, no es pot 

eliminar aquest punt sense risc a desbordaments en altres ubicacions 

properes. Es va intentar posar la illa soterrada però no va ser viable donat 

els serveis que passen i un futur projecte de mobilitat al voltant de la plaça. 

o Posar una tanca a tota la Plaça Catalunya i posar senyalització de prohibit 

gossos. 

          En data 25/01/2019 s’ha procedit a senyalitzar la zona 
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PRIVAT 

La porta d'un magatzem del carrer de Sant Roc no queda tancada de sota i sobresurt a 

la vorera, fet que provoca un perill pel vianant.  El veí ens aportarà el número. 

 

CONTENIDORS 

Canvi d’ubicació dels contenidors a C. Pare Garí cantonada C. Recreo.  

Els contenidors que hi ha a la cantonada del carrer del Pare Garí amb Recreo, s’ajusten 

als criteris establerts per no provocar greuges als habitatges de la zona. No 

coincideixen amb cap portal, entrada de vehicle, finestra, balconada, establiment, etc. 

En aquest sentit, no es considera convenient el seu canvi d’ubicació pels problemes 

que això comporta trobar un altre lloc amb las mateixes característiques. 

  

Un veí es queixa de la retirada dels contenidors del Carrer de la Mercè.   

Se'l respon que es van passar al Carrer Sant Pau, ja que on estaven, moltes vegades 

s'havien cremat.  

 

La veïna que ara té els contenidors al davant del seu aparcament al carrer de Sant Pau 

es queixa que no pot sortir ja que està ple de brutícia, i també es queixa del veïns que 

baixen les pilones i no les aixequen.   

Els contenidors del carrer de Sant Pau disposen de serveis de recollida i neteja durant 

tot el dia per tal de minimitzar qualsevol molèstia als veïns de la zona. Recordem que 
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es varen retirar els contenidors del carrer de la Mercè i per tant, no podem deixar 

sense més serveis de recollida a la zona. 

 

Demanen que la màquina de neteja sigui elèctrica per no fer soroll.  

Es respon que es tindrà en compte en la formulació del nou contracte de concessió de 

la neteja. Ara la concessió de la neteja està en període de pròrroga. Si que es disposen 

de vehicles de transport del tipus Piaggio elèctric, que són els que realitzen la neteja 

manual de la zona del centre i àrees comercials. 

  
  
CAPELLA CEMENTIRI 
Un ciutadà es queixa del mal estat de conservació de la capella del cementiri, que el seu 

estat és ruïnós i no s'hi pot entrar a pregar  i com que és cementiri municipal dons 

pertoca arranjar-ho. 

Es respon que és una empresa que gestiona el cementiri i que hi havia una previsió de 

construir-hi un columbari.  

 

LOCALS BUITS 

Es pregunta quines accions fa l’Ajuntament respecte dels locals buits del centre i si es 

podrien llogar més barats. 

Es respon que s’ha fet un estudi que conclou que més que locals buits hi ha molta rotació, 

s'obren i tanquen sovint. 

CLAVEGUERA 

Una veïna demana que la Companyia d’Aigües desembossi el punt del carrer Recreo amb 

la Rambla ja que amb les pluges queda embossat i hi ha molta aigua al carrer.   

La companyia d’aigües informa que els treballs de desembossament ja s’han portat a 

terme. 

 

PINA 

Es demana la data de l'informe pericial del PINA i quan es pacificarà els Carrers Mir, 

Josepets, Estudis, Església 

L'alcaldessa respon que s'estan complint els acords del PINA.  
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Respecte a les pilones, quan es pujaran les pilones del C. Església i Pau Casals.  

Gran part d’aquestes pilones estan malmeses. Des dels Serveis Viaris ens comuniquen 

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

 

Demanen un Stop a Pau Casals  ja que hi ha molt trànsit i és molt molt perillós.  

Des del departament de mobilitat ens confirmen que aquest carrer ja disposa d’un STOP 

 

Darrera actualització 

11/02/2019 


