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El Plan E, pla d’estímul a l’economia i
al treball, a Vilanova i la Geltrú



27 PROJECTES PRESENTATS27 PROJECTES PRESENTATS

Construcció de nous equipamentsConstrucció de nous equipaments

ReurbanitzacióReurbanització de carrers de carrers

Inversions a lInversions a l’’espai públicespai públic

Millores a les instal·lacionsMillores a les instal·lacions

Període dPeríode d’’execució: entre març i desembre del 2009execució: entre març i desembre del 2009

INVERSIÓ: 11.184.950INVERSIÓ: 11.184.950€€

PERSONES A OCUPAR EN PERSONES A OCUPAR EN LL’’EXECUCCIÓEXECUCCIÓ DE LES OBRES: 902 persones DE LES OBRES: 902 persones

El Plan E, pla dEl Plan E, pla d’’estímul a lestímul a l’’economia i al treball, a Vilanova i la Geltrúeconomia i al treball, a Vilanova i la Geltrú



El Plan E, pla dEl Plan E, pla d’’estímul a lestímul a l’’economia i al treballeconomia i al treball

OCUPACIÓINVERSIÓPROJECTE
S

POBLACIÓ

100 PERSONES5.000.000€Vilafranca del
Penedès

84 PERSONES8.000.000€3Gavà

700 PERSONES38.000.000€53Badalona

1.700
PERSONES

44.500.000€145L’Hospitalet de
Llobregat

330 PERSONES20.000.000€64Santa Coloma de
Gramanet

902 PERSONES11.184.950€27Vilanova i la Geltrú



ConstruccióConstrucció

de nous equipamentsde nous equipaments

CENTRE CÍVIC DEL MOLÍ DE VENTCENTRE CÍVIC DEL MOLÍ DE VENT

És fruit d’un procés de participació

Ocupa un solar de 6.658 m2

La superfície construïda és de 1.305 m2

Adequació de l’entorn
Espais per viure i conviureEspais per viure i conviure



ConstruccióConstrucció

de nous equipamentsde nous equipaments

CENTRE CÍVIC DEL MOLÍ DE VENTCENTRE CÍVIC DEL MOLÍ DE VENT

Espais per viure i conviureEspais per viure i conviure

Disposa de sales polivalents, aula
d’informàtica, sala d’activitats físiques,

espai infantil, bucs d’assaig,  despatxos
per a entitats i espais d’administració

Pressupost

2.299.000 €



ConstruccióConstrucció

de nous equipamentsde nous equipaments

Espais per viure i conviureEspais per viure i conviure

L’actuació contempla un nou
equipament per a la ciutat i el barri i

proporciona nous espais de relació i
convivència

El centre disposarà de sales
polivalents, despatxos i serveis

Integra l’estació medioambiental i té
cura de l’entorn

Pressupost

498.800 €

Estat actual Projecte

NOU CENTRE CÍVIC I REFORMA DE LANOU CENTRE CÍVIC I REFORMA DE LA

PLAÇA DE LES DANSESPLAÇA DE LES DANSES



ConstruccióConstrucció

de nous equipamentsde nous equipaments

Espais per viure i conviureEspais per viure i conviure

CONSTRUCCIÓ DCONSTRUCCIÓ D’’UNA PISTAUNA PISTA

ESPORTIVA AL FONDO SOMELLAESPORTIVA AL FONDO SOMELLA

Construcció d’un espai per a la pràctica
de bàsquet, handbol, futbol sala, ...

Tindrà una superfície de 20 per 40
metres

Estarà situada als carrers del Garbell i
del Vinyet

Pressupost

40.600 €

Estat actual



ReurbanitzacióReurbanització

dede carrers carrers

RAMBLA DE LA PAURAMBLA DE LA PAU

Aplica els mateixos criteris de
reurbanització que a la rambla Principal

Millora de l’espai per passejar-hi i
gaudir de l’entorn

Dinamització de la zona com a via
comercial

Nous espais per passejar, per relacionar-se, per comprar, perNous espais per passejar, per relacionar-se, per comprar, per
compartircompartir

Estat actual Projecte



ReurbanitzacióReurbanització

dede carrers carrers

RAMBLA DE LA PAURAMBLA DE LA PAU

Nous espais per passejar, per relacionar-se, per comprar, perNous espais per passejar, per relacionar-se, per comprar, per
compartircompartir

Substitució dels plataners per
palmeres en el darrer tram

Creació d’una nova plaça al voltant del
monument  a Francesc Macià

Pressupost

1.899.999,99 €

Estat actual Projecte



ReurbanitzacióReurbanització

dede carrers carrers

Nous espais per passejar, per relacionar-se, per comprar, perNous espais per passejar, per relacionar-se, per comprar, per
compartircompartir

REFORMA DEL CARRER IMMACULADAREFORMA DEL CARRER IMMACULADA

CONCEPCIÓCONCEPCIÓ

Ampliació de la vorera del carrer de la
Immaculada Concepció, entre la plaça

de la Immaculada Concepció i el carrer
de les Balears

Soterrament dels contenidors de la
plaça

Pressupost

199.940 €

Estat actual Projecte



ReurbanitzacióReurbanització

dede carrers carrers

Nous espais per passejar, per relacionar-se, per comprar, perNous espais per passejar, per relacionar-se, per comprar, per
compartircompartir

El projecte és fruit d’un procés de
participació

Cohesió de l’espai amb el seu entorn

Eliminació de barreres arquitectòniques
REFORMA DE LA PLAÇA DEL PARC DELREFORMA DE LA PLAÇA DEL PARC DEL

CARRER DE VALÈNCIACARRER DE VALÈNCIA

Estat actual Projecte



ReurbanitzacióReurbanització

dede carrers carrers

Nous espais per passejar, per relacionar-se, per comprar, perNous espais per passejar, per relacionar-se, per comprar, per
compartircompartir

Pressupost

251.714 €

REFORMA DE LA PLAÇA DEL PARC DEL CARRER DE VALÈNCIAREFORMA DE LA PLAÇA DEL PARC DEL CARRER DE VALÈNCIA

Estat actual Projecte



ReurbanitzacióReurbanització

dede carrers carrers

Nous espais per passejar, per relacionar-se, per comprar, perNous espais per passejar, per relacionar-se, per comprar, per
compartircompartir

REURBANITZACIÓ DELS CARRERSREURBANITZACIÓ DELS CARRERS

DE DE PÀDUAPÀDUA, SANTA MADRONA, TEATRE, MANEL DE CABANYES,, SANTA MADRONA, TEATRE, MANEL DE CABANYES,

SANT PAU, SANT JOAN, ESCOLAPIS I SANT GERVASISANT PAU, SANT JOAN, ESCOLAPIS I SANT GERVASI

Pacificació del centre de la vila

Plataforma única

Mobiliari urbà i enllumenat nous

Pressupost

2.499.371,20 €

Estat actual Projecte

Carrer de Pàdua



InversionsInversions

a la l’’espai públicespai públic
Recuperació de l’ús preferent per als

vianants

Nova il·luminació, nou mobiliari urbà i
incorporació d’elements vegetals

Pressupost

579.962 €REFORMA DE LA PLAÇA DE LAREFORMA DE LA PLAÇA DE LA

RAJANTARAJANTA

Invertim a tots els barris per fer un entorn digne i agradableInvertim a tots els barris per fer un entorn digne i agradable

Estat actual Projecte



Llums de façana: C/ dels Carlets i C/ de
la Fassina

Llums de peu a un costat del carrer:

C/ del Pere Riudor, C/ del Pintor Martí
Torrents, C/ de l’Àncora, C/ de la Sínia

de les Vaques i C/ dels Boters

Pressupost

350.000 €

REFORMA DREFORMA D’’ENLLUMENAT AL BARRIENLLUMENAT AL BARRI

DE MARDE MAR

Estat actual Projecte

InversionsInversions

a la l’’espai públicespai públic

Invertim a tots els barris per fer un entorn digne i agradableInvertim a tots els barris per fer un entorn digne i agradable

Carrer del Pintor Martí Torrents



INTERVENCIÓ AMBIENTAL IINTERVENCIÓ AMBIENTAL I

PAISATGÍSTICA AL TORRENT DE SANTPAISATGÍSTICA AL TORRENT DE SANT

JOAN. FASE IIJOAN. FASE II

Actuació sobre 4.800 m2, entre
l’avinguda de Francesc Macià i la de

Cubelles

Creació d’un nou espai públic, verd,
amb nou arbrat, jocs infantils i mobiliari

urbà

Canal soterrat per tal d’evitar
inundacions

InversionsInversions

a la l’’espai públicespai públic

Invertim a tots els barris per fer un entorn digne i agradableInvertim a tots els barris per fer un entorn digne i agradable

ProjecteEstat actual



INTERVENCIÓ AMBIENTAL IINTERVENCIÓ AMBIENTAL I

PAISATGÍSTICA AL TORRENT DE SANTPAISATGÍSTICA AL TORRENT DE SANT

JOAN. FASE IIJOAN. FASE II

Pressupost

350.000 €

InversionsInversions

a la l’’espai públicespai públic

Invertim a tots els barris per fer un entorn digne i agradableInvertim a tots els barris per fer un entorn digne i agradable

ProjecteEstat actual



SEMAFORITZACIÓ I INSTAL·LACIÓ DESEMAFORITZACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE

SEMÀFORS PER A INVIDENTSSEMÀFORS PER A INVIDENTS

Semaforització de la cruïlla de l’avinguda de Lluís
Companys amb el carrer de Ramon Muntaner

Nou noves cruïlles amb semàfors per a persones invidents

Pressupost

98.600 €

InversionsInversions

a la l’’espai públicespai públic

Invertim a tots els barris per fer un entorn digne i agradableInvertim a tots els barris per fer un entorn digne i agradable

MILLORA DE LA SENYALITZACIÓMILLORA DE LA SENYALITZACIÓ

HORITZONTALHORITZONTAL

Repintat de la senyalització horitzontal del municipi

Passos de vianants, carrils, símbols, ...

Pressupost

159.998,80 €



REASFALTAT DE TRAMS MALMESOS DEREASFALTAT DE TRAMS MALMESOS DE

LA FAÇANA MARÍTIMA I LA FAÇANA MARÍTIMA I DE LES RONDESDE LES RONDES

IBÈRICA I EUROPAIBÈRICA I EUROPA

Reasfaltat de la façana marítima

Adequació de l’aparcament de Ribes
Roges

Reasfaltat de carrers que aboquen a la
ronda Ibèrica i a la ronda Europa

Pressupost

269.499,99 €

Ronda IbèricaAparcament de Ribes Roges

InversionsInversions

a la l’’espai públicespai públic

Invertim a tots els barris per fer un entorn digne i agradableInvertim a tots els barris per fer un entorn digne i agradable



InversionsInversions

a la l’’espai públicespai públic

Invertim a tots els barris per fer un entorn digne i agradableInvertim a tots els barris per fer un entorn digne i agradable

ASFALTAT DE LASFALTAT DE L’’APARCAMENT AL PARCAPARCAMENT AL PARC

ESPORTIU DEL GARRAFESPORTIU DEL GARRAF

Asfaltat de l’aparcament ubicat a la
rambla de Sant Jordi

Ampliació del número de places
d’aparcament, que passarà de 80 a 130

Millora de l’enllumenat

Pressupost

139.200 €



InversionsInversions

a la l’’espai públicespai públic

Invertim a tots els barris per fer un entorn digne i agradableInvertim a tots els barris per fer un entorn digne i agradable

ESPAIS INTERIORS DE LESPAIS INTERIORS DE L’’ARMANYÀARMANYÀ

Arranjament de l’espai interior dels
Blocs de l’Armanyà

Afavoriment de l’ús i la relació veïnal

Renovació del paviment, del mobiliari i
de l’enllumenat

Es manté l’arbrat existent i es preveu
introduir  més vegetació

Pressupost

340.000 €

Estat actual



MILLORES AL PAVELLÓ DE LESMILLORES AL PAVELLÓ DE LES
CASERNESCASERNES

Renovació de la instal·lació elèctrica del
pavelló de les Casernes

Millora de diversos espais del pavelló
de les Casernes:

Vestidors interiors i del gimnàs

Reordenació i rehabilitació dels espais
situats ala part esquerra del pavelló

consistents en refer parets, terra i
instal·lació elèctrica

Millora del clavegueram

Pressupost

88.1600 €

MilloresMillores a les instal·lacions a les instal·lacions

Promovem un creixement equilibrat,Promovem un creixement equilibrat,

preservant i millorant la ciutatpreservant i millorant la ciutat

Estat actual



MilloresMillores a les instal·lacions a les instal·lacions

MILLORES A LMILLORES A L’’ESCOLA MUNICIPALESCOLA MUNICIPAL

DD’’ART, EMAIDART, EMAID

Adequació de la instal·lació elèctrica
actual al reglament de baixa tensió a

Adequació dels sanitaris a la normativa
vigent  de centres escolars

d’ensenyaments oficials a l’EMAID

Pressupost

203.000 €

Promovem un creixement equilibrat,Promovem un creixement equilibrat,

preservant i millorant la ciutatpreservant i millorant la ciutat



MILLORES ALS CENTRES ESCOLARSMILLORES ALS CENTRES ESCOLARS

Condicionament exterior de centres
escolars

Reformes i interiors

Reforma i reparació de la fusteria
d’alumini

Millores arquitectòniques i en
instal·lacions elèctriques

Pressupost

 600.000 €

MilloresMillores a les instal·lacions a les instal·lacions

Promovem un creixement equilibrat,Promovem un creixement equilibrat,

preservant i millorant la ciutatpreservant i millorant la ciutat

Estat actual

La Paperera Escola Ginesta










