
 

 

 

 

Data i lloc: dimecres 5 de novembre al local social de 2014 de l’AV Santa Maria   
Durada de la sessió: 19.30 – 21.00 h  
Assistència: 18 veïns/es, amb la presència de Neus Lloveras i Miquel Àngel Gargallo 
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L’ALCALDESSA AL BARRI DE SANTA MARIA 
Recull de la 2a sessió 

 

NECESSITATS DETECTADES AL BARRI DE SANTA MARIA 

L’alcaldessa comença la sessió repassant tots els temes que varen tractar-se a la primera 

trobada al barri. També explica que queda pendent arranjar la zona esportiva de davant del 

local i està previst d’arranjar més d’una quarantena d’escocells. Ambdues intervencions estan 

previstes dins les microactuacions pendents. A continuació el veïnat exposa noves demandes. 

 

ESCOCELLS  

• El veïnat comenta que alguns dels arbres que es van tallar a l’abril estan rebrotant. 

També es demana que quan tornin a venir a tallar arbres o arranjar els escocells, a part 

de fer signar als veïns que hi viuen, també s’arrangin els arbres que estan davant de 

cases on no hi viu ningú.    

S’han arranjat diversos escocells als carrers Magnòlies i Moreres.  

 

 

TRANSPORT PÚBLIC 

• Alguns veïns feliciten la iniciativa de fer arribar l’autobús interurbà fins a l’Hospital de 

Sant Camil. Tot i així, es segueixen demanant millores com augmentar la freqüència, fer 

que el darrer autobús dels Camils surti més tard, etc.  

Des del Departament de Mobilitat s’informa que l’AV els hi pot fer arribar les propostes 

de millora i ells les podrien trametre a la Generalitat que és qui té competència. 

Aquestes millores també es podrien recollir en una reunió, si es creu convenient.  
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ENLLUMENAT DEL BARRI 

• Un veí explica que quan hi ha una averia a l’enllumenat del carrer Plàtans i ve l’empresa 

a arranjar-ho, normalment només tornen a engegar una part del carrer quan segons el 

veí són 2 diferencials que s’han de pujar.  

En data 14 de novembre, els operaris de l’empresa SECE van fer una inspecció i segons 

van informar, el quadre de llums funciona correctament. Comenten que el que pot 

passar és que al carrer Plàtans s’intercala la sortida 8 i 9, i quan arriba mitja nit la 

sortida 9 s’apaga d’acord amb el temporitzador. També s’ha fet un recorregut pel carrer i 

s’ha reposat un punt de llum fos.  

 

NETEJA  

• Un veí que viu al final del carrer Pebrers va demanar a la primera reunió que es netegés 

millor el seu tros de carrer. Comenta que s’acumulen moltes fulles al carrer i que si es 

poden substituir els arbres o bé netejar millor.  

En data 13 de novembre, el servei de Neteja Viària Municipal ha realitzat una intervenció 

ena quest carrer.   

 

              Abans                                           Ara   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLARS BRUTS  

• Es torna a comentar la problemàtica dels solars bruts del barri. Un dels solars que es va 

identificar en l’anterior visita encara no s’ha netejat tot i fer un requeriment al 

propietari.  
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En relació al solar del carrer Plàtans, durant el març del 2014 es va visitar el terreny i tot 

i que estava degudament tancat, es va fer un requeriment a la propietat perquè el 

netegés i desbrossés d’herbes.  

 

Aquest mes de març de 2015 s’ha tornat a visitar i valorar el solar i s’ha detectat que es 

troba en millors condicions que l’any 2013 arrel dels requeriments que s’han anat fet. 

Tot i així s’ha tornat a requerir a la propietat perquè torni a netejar-lo especialment de 

cara a la campanya d’estiu.  

 

FIBRA ÒPTICA 

• L’alcaldessa explica que a Sta. Maria arribarà la fibra òptica quan es faci a Cubelles. Amb 

els treballs que s’estan realitzant actualment a Vilanova s’ha aconseguit que arribi a la 

Collada i al Fondo Somella però no a Santa Maria.  

 

MOBILIARI 

• Es comenta que el banc que han posat al costat del local està força malmès i si es podria 

tornar a pintar.  

Durant el mes de febrer de 2015 s’ha repintat el banc i també s’ha posat una 

senyalització per evitar l’incivisme dels amos dels gossos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Es demana si es possible millorar o arranjar els jocs infantils.   

S’ha realitzat una inspecció in situ i en data 4/2/2015 s’ha realitzat una neteja de les 

pintades que hi havia.   
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IBI  

• El veïnat es torna a queixar pels alts imports d’IBI que paguen. També comenten que els 

tècnics del Cadastre haurien d’anar acompanyats de persones que coneguin el territori ja 

que no és el mateix l’Aragai  que Santa Maria.  

La darrera revisió cadastral es va fer l’any 2005 i es van fixar uns valors molt elevats. 

L’alcaldessa i el regidor Miquel Àngel Gargallo expliquen que l’Ajuntament ha demanat 

una revisió del cadastre pel 2015 .  

 

GOSSOS   

• El veïnat es queixa pel gran nombre de persones que porten els gossos sense lligar pel 

barri i que embruten l’entorn. Hi ha diverses opinions al respecte ja que alguns veïns 

parlen de crear una zona tipus pipican però altres veïns consideren que el que cal és que 

la gent sigui cívica.  

L’alcaldessa explica que actualment ja no es fan pipicans. Es fan zones de socialització i 

esbarjo com la que hi ha al Parc de Baix a Mar o al Parc de la Quadra d’Enveja. Es 

demanarà si es pot fer més reforç de la Policia Local.  

 

• Es pregunta quants gossos es poden tenir com a màxim a una casa ja que hi ha alguns 

veïns que tenen 5 o 6 que fan molt soroll.  

Segons l’article 4.2 de l’ordenança de Tinença responsable d’animals, es poden tenir un 

màxim de 10 gossos.  

 

OKUPES  

• Es comenta que recentment estan creixent les màfies que identifiquen quines cases del 

barri estan buides i es poden ocupar. Es demana si la Policia en té constància.  

Un dels membres de l’associació de veïns proposa fer una reunió amb els Mossos per 

detectar aquestes cases.   

 

MOBILITAT  

• Un veí explica que cal resoldre els problemes de l’avinguda del Terme. A la part de 

Vilanova està prohibit aparcar a gairebé tot el carrer però a la part de Cubelles si que es 

pot aparcar i entre l’autobús i algun cotxe en doble fila, es produeixen alguns problemes. 

També es comenta que a la part de Vilanova sempre aparca un cotxe tot i estar prohibit. 

Es demana que l’Ajuntament de Vilanova i el de Cubelles negociïn per millorar aquesta 

situació.  
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S’ha traslladat la demanda al departament de Mobilitat. Segons expliquen, per l’amplada 

del carrer i l’alternativitat en l’estacionament de les dues bandes, no hi hauria d’haver 

cap problema en la circulació, sempre i quan es respecti la senyalització. Es tracta d’un 

problema d’incivisme i per tant cal avisar a la Policia Local quan es detectin infraccions.  

Específicament, la senyalització dels trams de carrer és la següent:   

 

• En el tram entre el c. Quadra de Gallifa (Cubelles) i la rotonda de la variant, no es pot 
estacionar ni a la banda de Cubelles ni a la banda de Vilanova. Hi ha els senyals verticals 
en ambdues bandes. L’amplada d’aquest tram és d’uns 7 metres. 

• En el tram entre el c. Quadra de Gallifa (Cubelles) i el Camí del Fondo Somella, no es pot 
estacionar a la banda de Vilanova: hi ha el senyal vertical. L’amplada d’aquest tram és 
d’uns 7 metres. Sí es pot estacionar a la banda Cubelles. 

• En el tram entre el Camí del Fondo de Somella i el c. dels Plàtans, no es pot estacionar a 
la banda Cubelles: hi ha el senyal vertical. L’amplada d’aquest tram és d’uns 6,5 metres. 

• En el tram entre el c. dels Plàtans i el c. Magnòlies, no es pot estacionar a la banda 
Vilanova: hi ha el senyal vertical. L’amplada d’aquest tram és d’uns 6,5 metres. 

• En el tram entre el c. Magnòlies i el pg. dels Salzes, no es pot estacionar a la banda 
Vilanova: hi ha el senyal vertical. L’amplada d’aquest tram és d’uns 6,5 metres. 

• En el tram entre Salzes i Mimoses, no es pot estacionar a la banda Cubelles: hi ha el 
senyal vertical. L’amplada d’aquest tram és d’uns 6,5 metres. 

 
S’adjunten fotos d’algunes de les senyalitzacions:   
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VARIS  

• Es pregunta si es possible fer arribar la canalització de gas al carrer Llorers.  

S’ha requerit un plànol de les instal·lacions de la urbanització al proveïdor de gas però 

encara no l’ha facilitat. 

 

• S’explica un cas concret d’una irregularitat del gas i l’aigua que s’ha intentat resoldre a 

través d’unes finques.  

Els veïns van comentar que farien arribar el cas al correu electrònic de participació i no 

ens consta que hagi arribat.  

 

 

 

 

 

Darrera actualització 

10 de març de 2015 


