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La PIVSAM' intervindra per, primera vegada
en la promoció de sól residenCial

REDACClÓ

S' aprova el conv9nl Ajuntament-PIVSAM amb l' abstencló de CIU IIC

La PIVSAM (Promoció in-
dustrial Vilanova,' Societat
Anónlrna Municipal) intervino;
era per primera vegada en la
promoció de sol residencial
en els sectors Els Esbarjos,
Ortoll, i Renfe, després de
l'aprovació al Pie de l'acord
entre l'Ajuotament i laPIV-
SAM, El conveni s'aprová
amb els vots favorables de
I'equip de govern (PSC i
COS) i I'abstenció de CiU i
IC, La PIVSAM elaborará
també diversos estudis de
desenvolupament ,i portará a
terme les obres d'urbanttza-
ció deis sectors Ibersol i Sant
Cristótol.

En el protocol del conveni
s'anuncia que l'Ajuntament i
la PIVSAM tenen l'objectlu a
mig termini de promoure el
desenvolupament 'de diver-
sos planejaments i de pro-
jectes que suposen la .creil-
cló de sol industrial i lncldi-
ran en la promoció de sol re-
sidencial. Els estudis i as-
sessoraments que la PIVSAM
reaützará per a l'Ajuntament
intentaran promoure inicia ti-
ves, crear serveis i facilitar
recursos que potencün tots
els sectors econórnlcs, ata-
vorint en definitiva la millora
del nivell de vida deis ciuta-
dans.

ELS ESTUDIS

Els estudis que portará a
terme la PIVSAM tractaran el
front marítim de Vilanova i la
Geltrú, la possiblr- creació

"d'una Oficina de Serveis lnte-
;tg.rats de TelecomUnieacions
a Vilanova, la creació d'un

, servei d'informació scbre la
Comunitat Europea, el sequi-
ment deis tons Feder d'alut
'ils munlctpls, la vlabilitat d'un
servei de cuina i menjador al
Centre Ocupacional La Pape-
rera i l'análisl de les estades
esportives a Vtlanova. A mes,
la societat municipal col.labo-
rara en els estudis sobre
I' atur a la ciutat, facilitara in-
formació per a un estudi so-

bre turisme, participara en la
selecció deis projectes de
Cases d'Oficis í col.laborará
en el treball sobre la Fira de
Carnaval i I'hidroport. Final-
ment •. cornencará a estudiar
la definició d'un centre d'ern-
preses a Vilanova i la Geltrú.

SÓL INDUSTRIAL I
RESIDENCIAL

Les actuacions en la crea-
ció i promoció de sol lndus-
trial i residencial es portaran
a terme en .el sector Els Es-·
barjos, situat al nord de la
ciutat i de desenvolupament
mixte (residencial i
industrial). amb la formulació
d'un Pla Parcial, el sector de
la Masia En Barreres, dellrní-
tat per la carretera de Vil a-
franca, la seva nova variant i
la variant de la C-246, quallfl-
eat d 'urbanitzable no progra-
mat pel Pla General, pero de
vocació industrial, el sector
Ortoll, una gran falca de sol
de, carácter residencial seno'
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se urbanitzar situat a ponent,
i el sector Renfe, mixte, deli-
mita! per la C-246, el torrent
de Santa Magd'llena i la pro-
longació de la rambla de I'Ex-
poslcló. '

El regidor de Planificació i
Coordinació, Robert Sanahu-
[a, que presenta la proposta
de conveni, rnanltestá que
les prevlslons. de llancarnent
de sol es quedaran curtes
en un terminl d'enlre 5.i 10
anys. Per donar eficacia al
conveni, assequrá, és ne-
cessari que es deseriyolupi
el mes rápld i aviat posslble.
El conveni, segons Sanahuja,
té la voluntat de reordenar
certs sectors desenvolupats
als anys 60 I 70, per tenir
una clutat més ordenada I
preparada per al futuro

aprofitaments deis plans par-
clals, que provenen de les
cessions obliqatórles deis
promotors a l'Ajuntament. En
aquests moments, el Consis-
tori té previst obtenir ces-
sions per aquest concepte a
l'Alqua-Est, alMolí de Vent, a
la U,A, La Caixa i al
Residencial-Roquetes, aixl
com també als planejaments
que s'inscriuen en el conve-
ni, Els Esbarjos, Masia en Ba-
rreres, Ortoll i Renfe.

Robert Sanahuja explica
que en la urbanització de
Sant Orlstótol i Ibersol l' ac-
tuació de la PIVSAM arribara
fins a lapreparació de la do-
cumentació necessárla per al
cobrarnant de la quota urba-
nística. El cobrament propia-
ment dit l'na de fer per lIei '
l'Aluntarnent.

ciativa per Catalunya, mani-
festada pelseu portaveu, Jo-
sep González, estava motiva-
da per la Inconcreclé deis
encárrecs d'estudls a la
PIVSAM. Alguns d'aquests
estudls es podrlen realltzar
des de departaments de
l' Ajuntament. Encarregant-
los a la PIVSAM sembla com
si I'equlp de govern admetl
que l'Ajuntament esta des-
capitalitzat, sense Idees.

Per la seva banda, el porta-
veu de Convergencia i Unió,
Esteve Orrlols, dernaná que
el tema es quedés sobre la
taula, pro posta que no va
prosperar. Orrlols es quelxa
.que la Comissló de Coordina-
ció i Planificació, que presen-
tava I'aprovació del conveni,
no s'havía reunit cap vegada
per tractar laqüestió. No no-
més la magnitud d'aquest
projecte pot descapltalitzar
l'Ajuntament, digué Orriols,
sinó que a més el control de
l'oposicló no sera el matelx
des de la PIVSAM. ' ,

L'equip de govern, a tra-
vés de Carolina Orriols, regi-
dora de Foment, respongué'
que el convenl havta estat
discutit a les Comisslons de'
Foment i d'Ordenació Terri-
torial i Obres, respectiva-
ment.. Sobre la manca de
control denunciada pel porta-
veu de CiU, Carolina Orriols
recordá que ,el Consell d' Ad-
ministració de la PIVSAM és
el Pie. Posteriorment, els re-
gidors s'entretingueren en
una discussió sobre els hora-
ris de les comissions. Orrlols

• justifica la no presencia del
representant de CiU a la Co-
rníssló d'Obres perqué des
que Martín Torlblo és regi-
dor s'ha canvlat I'horarl I el
dla.:

Martín nega aquesta atlr-
mació, peró davant la insis-
tencia' de Pep González l Es-
teve Orriols hagué d'adme-
tre que una Comissió
d'Obres si és vafer díven-
dres. No assistiren al Pie per
causa justificada Sixte Moral
i Francesc surroca.

GESTlÓ DEL
PATRIMONI

CRiTIQUES DE
L'OPOSICIÓD'altra banda, la PIVSAM

passará a gestionar els in-
gressos procedents deis l.'abstenció. del grup d'lnl-


