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SEGUIMENT DE LES PROPOSTES APROVADES A LA   
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NOM DE LA PROPOSTA:  

REMODELACIÓ EN ZONA VERDA DE L’ESPAI SITUAT ENTRE C/TETUAN I ESCOLAPIS 

PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA 

 Oriol Torras 

DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE:  

Urbanisme  

ESTAT DE LA PROPOSTA:  

Aquesta proposta ha estat desestimada. 

Per tal de valorar aquesta proposta s’ha tingut en compte un estudi elaborat per VNG 

aparcaments sobre la viabilitat d’un aparcament soterrat i el Pla de Mobilitat Urbana de VNG 

(PMUS).  

 

L’estudi sobre la viabilitat d’un aparcament soterrat és desfavorable per les dificultats tècniques 

de l’obra (poques dimensions, rodejat d’edificis, etc) i per l’elevat cost de la inversió i el poc 

retorn econòmic que tindria al tenir tant poques places.  

 

Per altra banda, el PMUS, tot i que preveu que s’ha d’apostar per la pacificació del trànsit en el 

centre i pels aparcaments dissuasius als afores de la ciutat o al nucli urbà fora de la via pública, 

ara mateix no contempla eliminar les places d’aparcament en aquest espai.  

 

Així mateix, s’estan estudiant mesures per tal d’endreçar les operacions de distribució urbana de 

mercaderies en el centre urbà de la ciutat i en especial a les zones de vianants, objectiu pel qual 

es necessiten espais propers a aquestes zones de vianants per poder dur a terme les operacions 

de càrrega i descàrrega. Aquests espais són escassos en un nucli urbà consolidat, pel que s’està 

estudiant aquesta zona com una zona de càrrega i descàrrega, l’horari, abast i regulació de la qual 
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caldrà establir, i estudiar si aquest ús s’ha de compatibilitzar amb l’ús d’estacionament regulat  o 

amb d’altres usos com els que es proposen. 

 

És per això que es desestima la proposta a curt o mig termini, restant pendent d’estudi a llarg 

termini en funció de les mesures de pacificació del nucli urbà que es vagin implementant.  

 

ES DONA PER TANCADA AQUESTA PROPOSTA DE LA AMO 

 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú, 2018 


