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1. ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA 
 
Millora de l’enllumenat a l’avinguda de Cubelles 
 
Canvi de bombetes en diverses zones de la ciutat, com a mesura d’estalvi energètic. 
 
Nous espigons a la platja de l’Ibersol, al Prat de Vilanova, i aportació de sorra per refer la  
platja, a instàncies de l’Ajuntament.  
 
Millora del pont sota la via de la ronda Europa a instàncies de l’Ajuntament.  
 
Nou semàfor a la ronda Ibèrica, davant l’hospital, per facilitar el creuament de vianants. 
 
Enllumenat de Nadal optimitzant els recursos al màxim.  
 
Millora i repintat de l’accés per carretera al Prat de Vilanova a instàncies de l’Ajuntament.  
 
Aforaments per comptabilitzar el trànsit al Nucli antic, a l’hivern i a l’estiu. 
 
Ampliació de l’àmbit d’influència per concedir targetes de Renfe per creuar mentre es fan les 
obres del pas soterrat del carrer de la Llibertat. Se n’han donat més de 570. 
 
Obertura del nou carrer de la Boia a la circulació de vehicles. 
 
Aparcament a la platja: davant la gran d’afluència de visitants a la platja els caps de setmana 
d’estiu, l’equip de govern va haver de buscar solucions als problemes circulatoris que hi havia 
en alguns moments. Per això va acordar amb un particular l’ús com a aparcament d’un solar 
tocant a Adarró, i també va acordar amb Ports de la Generalitat l’ús de la plaça de les 
Xarxes.  
 
 
1.1 Terrasses 
Pel que fa a l’ocupació de la via pública, el mes de juliol es va aprovar l’ordenança 
reguladora d’ocupació de la via pública amb mobiliari d’establiments comercials i de 
restauració. 
 
El 2013 hi ha hagut un total de 241 terrasses de bars i restaurants, de les quals 196 estan 
instal·lades tot l’any, 12 només la temporada d’estiu (del 15 de juny fins al 15 de setembre), 
i 33 durant la temporada d’estiu i temporada mitja (de maig a octubre). 
 
 
1.2 Manteniment de la ciutat 
La Unitat de Serveis Municipals ha realitzat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2013 
un total de 5.044 intervencions, una mitjana d’aproximadament 420 intervencions mensuals, 
tant pel que fa a manteniment de ciutat com a muntatges. Les principals actuacions són les 
següents: 
 
-Treballs de paleta: manteniment de voreres, calçades, petites intervencions en 
dependències municipals (Ajuntament, biblioteques, escoles, centres cívics, etc): 541 
intervencions. 
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-Treballs de mecànic: reparar portes, reixes, columnes d’enllumenat públic, tanques, panys, 
baranes, tapes de registre, etc: 231 intervencions. 
 
-Treballs de pintura: dependències municipals, reixes, tanques, neteja grafits: 83 
intervencions. 
 
-Manteniment fusteria: reparació portes, finestres, panys, mobiliari: 312 actuacions. 
 
-Treballs de lampista: manteniment d’instal·lacions d’aigua, electricitat en dependències 
municipals, semàfors: 510 intervencions. 
 
-Manteniment enllumenat públic: substitució de làmpades, equips, actuacions de millora de 
l’enllumenat: 1.218 intervencions. 
 
-Manteniment de bancs: treballs de substitució de llistons i pintura: 163 intervencions. 
 
-Manteniment de pilones: reparació, baixada i pujada per mudances, actes, etc: 349 
intervencions. 
 
- Manteniment de papereres: 16 intervencions. 
 
- Manteniment de fonts públiques: 36 intervencions. 
 
-Manteniment de jardineres: 70 intervencions. 
 
-Manteniment de jocs infantils: substitució d’elements sotmesos a desgast, reparació 
d’elements malmesos per l’ús: 24 intervencions. 
 
-Manteniment aparcabicis: reparació, noves ubicacions, trasllats: 36 intervencions. 
 
-Manteniment de cartelleres i instal·lació de pancartes: 93 intervencions. 
 
-Manteniment semàfors: reparació d’avaries: 58 intervencions. 
 
-Instal·lació i retirada d’aforadors de trànsit: 19 intervencions. 
 
-Tanques de protecció de despreniments: col·locació i retirada de tanques per evitar 
situacions de perill a petició de tècnics municipals o policia local: 24 intervencions. 
 
-Tanques per senyalització de perill a la via pública: 76 intervencions. 
 
-Trasllats: de tot tipus de materials entre dependències municipals: 305 intervencions. 
 
-Manteniment de vehicles USM: 180 intervencions. 
 
A banda de les intervencions de manteniment, al llarg de l’any s’han fet molts muntatges per 
festes de la ciutat, per activitats organitzades per departaments municipals, i per les 
associacions i entitats de Vilanova. 
 
Si ho desglossem per barris, cal dir que on més s’ha intervingut és al Centre Vila, seguit del 
Barri de Mar, La Geltrú i Sant Joan. 
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1. 3 Ocupacions de la via pública 
Al llarg de tot el 2013 s’han fet 1.352 ocupacions de la via pública:  
 
254 per actes 
351 per mudances 
34 per obres municipals 
121 per obres de manteniment 
438 per serveis municipals 
44 per connexió de serveis 
1 per ordre d’execució 
109 per altres temes diversos. 
 
 
1.4 Inspeccions d’obra 
En tot el 2013 s’han fet 271 inspeccions d’obres, per controlar ocupacions de zones de 
vianants, bastides, tanques de precaució o runes,... 
 
 
1.5 Sol·licituds d’obra 
En tot el 2013 s’han fet 2.158 sol·licituds d’obres, per talls de carrer, reserves 
d’estacionament, ocupacions de zones de vianants, bastides, tanques de precaució, anul·lació 
de places d’aparcament,... 
 
 
1.6 Inspeccions de guals per regularitzar 
Durant el 2013 s’han inspeccionat 215 guals del casc urbà de la ciutat, i 152 ubicats en 
polígons industrials. Això ha generat la creació de 338 expedients: 206 d’habitatges i 132 de 
polígons industrials. 
 
 
1.7 Repartiment del full Ajuntament Informa 
Fins a mitjans de desembre, els inspectors municipals han fet 194 sortides per repartir i 
enganxar d’aquest cartell, amb un total de 8.643 unitats. 
 
 
2. MOBILITAT 
 
2.1 Bus urbà 
L’any 2013 798.769 persones van utilitzar el transport públic (bus urbà i trenet turístic els 
mesos d’estiu), per tant gairebé 800 mil viatgers.  
 
El mes de febrer es va col·locar 2 noves marquesines per als usuaris del bus urbà a la 
plaça de Catalunya i al tanatori, al carrer de la Vilanoveta. I a finals de setembre es va 
reubicar la marquesina de la plaça dels Sis Camins a la parada situada davant l’escola 
Ítaca 
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El mes de maig s’havia millorat l’accessibilitat a 68 parades de bus, d’un total de 149 
parades, majoritàriament corresponents a les línies 1 i 2. Durant tot el 2013 s'han modificat 
més de trenta parades del bus urbà, traslladant elements del mobiliari urbà atenent les 
necessitats de cada punt: s'han desplaçat pals de parada, bancs i plataformes, a banda de 
tapar alguns escocells, senyalitzar  la calçada algunes parades de bus, i fins i tot s'han 
traslladat parades senceres per adaptar-les a la normativa d'accessibilitat.  
 
El mes de juliol Vilanova s'adhereix al projecte 'T-Mobilitat' de l'ATM. Els usuaris del bus 
podran fer servir nous bitllets progressivament. El sistema tarifari integrat de l'Autoritat del 
Transport Metropolità eliminarà les targetes amb banda magnètica i incorpora el xip sense 
contacte. El ciutadà podrà escollir la modalitat de pagament i obtenir descomptes en funció 
de l'ús real. Aquest 2014 L'ATM està en procés de creació de la T-Mobilitat, una única targeta 
amb la que la ciutadania podrà utilitzar tots els serveis per a la mobilitat a tota Catalunya. 
 
El mes de novembre, el bus urbà de Vilanova es va incloure dins els itineraris amb 
transport públic (Mou-te), un cercador d'itineraris de la Generalitat per facilitar els 
desplaçaments per tot Catalunya sense utilitzar el cotxe. El cercador http://mou-
te.gencat.cat/cercaItineraris.do permet que els ciutadans i ciutadanes de Vilanova puguin 
calcular les seves rutes per moure's en transport públic, utilitzant el bus, el tren de Renfe, el 
metro, els Ferrocarrils de la Generalitat, o el tramvia.  
 
 
2. 2 Nucli Antic  
El mes de febrer es va celebrar una sessió del Consell Assessor del Nucli Antic, 
juntament amb els membres del Fòrum de la Mobilitat. El públic assistent va posar de 
manifest les diferents sensibilitats en relació a la necessitat de la circulació de vehicles pel 
nucli antic.  
Una de les propostes de futur que va sorgir era la instal·lació de jardineres i mobiliari en 
alguns carrers del Nucli Antic, amb l'objectiu de reduir la velocitat dels vehicles que hi 
circulen, per adequar-la a la velocitat dels vianants i bicicletes, que són els elements que 
tenen prioritat en aquella zona.  
L'Ajuntament també va aportar dades corresponents al 2012 que demostren la reducció del 
trànsit al nucli antic. 
Els mesos de maig i juny es va fer la col·locació de mobiliari urbà per a pacificar el 
trànsit al nucli antic. Des de la Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat s'aposta 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. La intenció és 
minimitzar el trànsit de pas al màxim, tenint en compte que no es pot eliminar del tot si es 
vol garantir l'accessibilitat.  
Aquest 2013 s’han col·locat 5 plafons expositius a la zona, i 23 jardineres i 3 papereres com 
a elements dissuasoris repartits per tot el Nucli Antic. També s’ha construït un pas de 
vianants elevat al carrer de Sant Magí per disminuir la velocitat dels vehicles que hi passin.  
A banda, s’han fet dos recomptes de vehicles, a l’estiu i a l’hivern, que demostren un descens 
del trànsit de pas.  
 
2. 3 Pla de Mobilitat  
Mentrestant, Ajuntament i Diputació treballen per redactar el nou Pla de Mobilitat Urbana, 
document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de 
Catalunya. La intenció és que el Pla compti amb un capítol específic sobre la mobilitat del 
centre i el Nucli Antic amb l'objectiu de potenciar encara més la pacificació del trànsit i 
afavorir la dinamització econòmica.  
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Al desembre van començar els treballs per redactar el Pla de Mobilitat. L'empresa Assessoria 
d'Infraestructures i Mobilitat (AIM) ha guanyat el concurs públic per a la redacció del nou Pla 
de Mobilitat Urbana i Sostenible. El 28 de novembre, en una sessió del Fòrum de la 
Mobilitat, convocada juntament amb el Consell Assessor del Nucli Antic, es va explicar als 
veïns l'imminent inici dels treballs per redactar el Pla, que consistiran en primer lloc amb un 
treball de camp i recollida de dades, que inclourà també enquestes telefòniques a la 
població, prèvies al procés participatiu. La redacció del Pla de Mobilitat, que és previst que 
acabi a inicis de 2015, estudiarà les problemàtiques i alternatives de mobilitat a tots els 
barris de la nostra ciutat. Després de la primera fase de recollida de dades i anàlisi s'obriran 
dos processos participatius, un primer de diagnosi, abans de l'estiu, i després un segon de 
propostes.  
El 2012 l'Ajuntament de VNG i la Diputació de Barcelona van signar el conveni per elaborar el 
Pla de Mobilitat Urbana del municipi, una eina de planejament necessària per la ciutat. La 
Diputació de Barcelona aporta 75 mil euros i l'Ajuntament de VNG 25 mil, ja que el cost total 
previst del Pla de Mobilitat és de 100 mil euros.  
 
 
2.4 Bici Park 
L’aparcament de bicicletes vigilat Bici Park es va inaugurar el mes d’abril a la plaça d'Eduard 
Maristany, a la cantonada entre el carrer del Forn del Vidre i l'avinguda del Ferrocarril. La 
Fundació Formació i Treball gestiona el servei i va seleccionar a través dels serveis socials 
municipals 3 persones amb problemes d'inclusió social per treballar-hi.  
El primer objectiu és oferir un projecte social per facilitar la inserció laboral de persones amb 
risc o situació d'exclusió social i especials dificultats per treballar, i el segon és garantir als 
ciutadans que es desplacen en bicicleta que aquesta estigui segura durant el període de 
temps que resta estacionada.  
Es tracta d'un servei obert a tothom, amb unes tarifes d'ús d'1 euro per dia. L'abonament 
mensual costa 10 euros, 9 per als estudiants i persones a l'atur.  
El mes d’octubre, per adaptar-se a les necessitats dels usuaris, es va ampliar l'horari de 
funcionament i ara es pot utilitzar les 24 hores.  
 
 
2.5 Aparcaments 
El mes d’abril es van posar en marxa els nous aparcaments dissuasoris a la ronda 
Ibèrica, als dos solars davant l'Hospital de Sant Antoni i davant dels Jutjats. Són 
aparcaments dissuasoris en règim d'estacionament regulat, gratuïts per als vehicles de les 
persones residents a Vilanova que porten la targeta identificativa.  
 
 
2.6 Canvis de sentit de circulació 
Per fer la mobilitat més fluida i evitar el trànsit de pas, el mes de juliol es va canviar el sentit 
de circulació en 4 carrers de la ciutat, especialment al Nucli Antic: el carrer de Montserrat va 
passar a ser sentit mar en el tram que va des del carrer de Sant Antoni fins al carrer de Sant 
Pere, el carrer de la Salut serveix ara per circular en sentit Barcelona, i el carrer de l'Ametller 
passa a ser de sentit Barcelona.  
D'altra banda, l'Associació de Veïns del Fondo Somella va sol·licitar a l'Ajuntament que el 
carrer de la Portadora passés a servir per circular en sentit Tarragona, un canvi que també es 
va fer efectiu el mes de juliol. 
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2.7 Setmana de la Mobilitat 
Com cada any, a finals de setembre, es va celebrar la 11a Passejada en bicicleta per 
Vilanova i la Geltrú, una de les activitats més emblemàtiques i participatives de la setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura a la nostra ciutat, amb unes 400 persones de totes les 
edats. 
La Setmana també va comptar amb l'activitat 'Coneix el teu bus', en la que es pot visitar 
per dins un bus urbà i conèixer informació d’aquest servei i del Bici Park.  
També es va fer l l’'Operació ring ring' amb el Bici Park com a protagonista, i l'exposició 
'Mobilitat 2.0, cap una cultura de mobilitat urbana', per donar a conèixer bones pràctiques en 
matèria de mobilitat. 
  
 
2.8 Senyalització 
Des de l’1 de gener de 2013, s’han gestionat un total de 1782 avisos de senyalització. 
 
 
2.9 Resolucions 
Des de l’1 de gener de 2013 fins a data d’avui, s’han tramitat des de Mobilitat un total de 522 
resolucions de regidor, de peticions de guals o de millora de la mobilitat. També s’ha donat 
resposta a 86 carpetes ciutadanes de mobilitat. 
 
 
3. JARDINERIA 
S’ha millorat els dos estanys del parc de Ribes Roges, convertint-los en estanys de circuit 
tancat, instal·lant una bomba que aporta clor i permet tenir l’aigua en bones condicions. 
Durant la campanya de poda i esporga, a partir de setembre s’han podat 1.780 arbres, 
bàsicament moreres, mèlies, oms, plàtans, palmeres, ficus i sòfores. 
A mitjans de desembre, les restes de poda generades pel servei de jardineria del Tegar des 
del mes de setembre eren de 36.000 quilos. 
 
Les restes de fracció vegetal recollides des de gener fins novembre són 440.320 Kg. 
Altres actuacions de la secció de jardineria són l’aportació de sauló al escocells dels arbres de 
la ciutat, el transport de sorra especial per als sorrals, els tractaments contra el morrut de les 
palmeres, contra la processionària del pi i contra el pugó, l’extracció de soques, la neteja 
d’aspersors, el tancament temporal del sistema de reg per estalviar, el desbrossament dels 
torrents, o les proves amb sal com a herbicida. 
Una altra de les tasques del servei municipal de jardineria és la retirada d’arbres caiguts per 
temporals, com els de l’1 de març i el 23 de novembre. Se n’han retirat en tot l’any més 
d’una vintena, a banda de 4 palmeres canàries afectades per l’escarabat morrut. 
 
 
4. NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS 
Aquest 2013 s’ha introduït una millora en el sistema de marcatges de la deixalleria, 
mitjançant la tauleta electrònica, un projecte conjunt entre Via Pública i el departament 
d’Informàtica per tal de millorar el sistema de dades en les aportacions dels usuaris a la 
deixalleria Punt Net i a la deixalleria mòbil. Aquest sistema millora l’eficiència del sistema de 
dades que atorga les bonificacions en el rebut de les escombraries, i la immediatesa de la 
informació als usuaris. 
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Pel que fa a les dades de recollida de residus sòlids urbans, el 2013 s’han recollit menys de 
30 mil tones. Les dades demostren que s’han generat menys residus que el 2012 en totes 
les fraccions (rebuig, envasos, mobles i trastos, fracció orgànica, i paper i cartró), excepte 
en la de vidre. 
 
Pel que fa al reciclatge, si l’any 2012 havia disminuït la quantitat de materials que reciclaven 
els vilanovins i vilanovines fins a un 19’43%, el 2013 s’ha recuperat fins a un 20’76%. 
 
El 2013 s’han rebut 3.227 avisos del servei de neteja i recollida, gestionats mitjançant el 
programa Millora VNG. D’aquests, se n’han tancat 3.130. La majoria són de recollida de 
voluminosos, però també n’hi ha de manca de neteja viària o sobre els contenidors de 
residus. 
 
Aquest 2013 hem sabut que Vilanova està per sobre de la mitjana de la província de 
Barcelona en gestió de residus. Destaquen l’elevat ús de la deixalleria o del servei de 
recollida de mobles. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, alguns dels serveis que 
s’ofereixen són fets diferencials de VNG per davant d’altres municipis. 
En el cas de la deixalleria, per exemple, mentre la mitjana és d’un 35,6% d’ús, a VNG 
s’utilitza un 139,7%. Pel que fa a la recollida de voluminosos i mobles vells, amb un servei 
gratuït de recollida a domicili, s’utilitza un 9,4%, mentre la mitjana és d’un 3,3%. El nombre 
de quilos de voluminosos recollits arriba als 43 kg per persona i any. 
 
 
5- PLATGES 
Durant la temporada de bany 2013 a les platges de Vilanova, els socorristes han fet gairebé 
un 25% menys d’assistències als usuaris, que es mostren més conscienciats. 
Entre el 15 de maig i el 31 d’agost, el servei de socorrisme ha fet 1.701 accions preventives, 
8 evacuacions amb ambulància i 730 assistències, entre les quals destaquen les picades de 
meduses, altres picades i al·lèrgies, lipotímies, ferides, cremades solars o contusions. Val a 
dir que el dia 6 d’agost va morir una dona de 52 anys que va patir una lipotímia dins l’aigua.   
El servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges ha reduït les assistències als 
usuaris de les platges en un 24,66% respecte l’any passat, tot i haver baixat les accions 
preventives en un 21,32%.  
 
Aquest any l’Ajuntament ha tramitat la certificació “SICTED, Qualitat en destinació” i els 
guardons “ECOPLAYAS i BANDERA BLAVA”, i ha continuat treballant en la millora contínua 
per tal de poder garantir el respecte pel medi ambient, així com la qualitat de tots i cadascun 
dels serveis que es presten a les platges, de la mateixa manera que en anys anteriors. La 
política de gestió de les platges no ha experimentat cap canvi, ja que s’ha adaptat la millora 
contínua a les necessitats de les platges i als recursos que podia prestar l’Ajuntament. 
Amb l’objectiu que es pugui realitzar el més ampli ventall d’activitats a les platges durant 
l’estiu, el ple municipal va aprovar la modificació de l’ordenança municipal de les platges.  
 

 
 
 
 
 

Vilanova i la Geltrú, febrer de 2014  


