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L’any 2009 és un any de transformació per a Vilanova i la Geltrú. La ciutat, el país,
tot el món està immers en una crisi econòmica que altera la línia de treball de
l’Ajuntament, vigent fins a meitats del 2008. Aquesta situació, que posa les admi-
nistracions locals en una posició de debilitat perquè és l’administració més propera
a la ciutadania i, alhora, la que menys capacitat té d’intervenir en la conjuntura, s’ha
convertit en un repte per a l’Ajuntament de VNG. Un repte perquè amb una notable
reducció d’ingressos per la davallada d’activitat econòmica cal fer front a un augment de
les necessitats socials.

La conjuntura global, encapçalada per la crisi financera i que ha portat el creixement de
l’atur, ja va fer replantejar el segon trimestre de l’any 2008 les línies estratègiques del
Govern. Des d’aquell moment la gestió municipal va prioritzar tres eixos d’actuació que
són la millora de l’austeritat i l’eficiència en els pressupostos locals, el manteniment
de la inversió pública per tal de generar activitat econòmica i ocupació, i el suport a
les persones, posant l’accent en les polítiques socials per tal de contribuir a pal·liar els
efectes de la crisi.

1. INTRODUCCIÓ
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Alhora que Vilanova i la Geltrú fa front a aquest important repte però, la situació
econòmica també s’ha convertit en una oportunitat per a la ciutat. El pressupost d’in-
versions per a aquest any 2009 reflecteix una clara voluntat de seguir generant activ-
itat a la ciutat, construint i rehabilitant equipaments i millorant l’espai públic, tot fent un
esforç financer que suposa quasi 12 milions d’euros en un any. Aquest esforç compta
amb el suport de la Generalitat de Catalunya, especialment en l’aplicació de la Llei de
Barris, que aporta una important transformació i millora del nucli antic de la ciutat, en el
seu aspecte i també en la seva activitat social cultural i comercial.

A aquest punt cal afegir-hi el Plan E, d’estímul a l’economia, que portarà a la ciutat 11
milions d’euros més. Aquesta injecció econòmica, que té per objectiu mantenir i crear
llocs de treball, té unes peculiaritats que obliguen l’Ajuntament a destinar els diners a
petites i mitjanes actuacions, bàsicament centrades en els carrers i places, i a dur-les a
terme ràpidament, perquè han d’estar acabades el desembre de 2009.

Les dades de l’atur a Vilanova i la Geltrú indiquen que el mes de febrer hi havia 4.824
persones desocupades. Amb l’inici de les diferents actuacions en les properes setmanes
l’administració local vol ajudar a frenar el creixement de l’atur. Aquesta setmana la Junta
de Govern Local ha adjudicat ja nou dels projectes del Plan E que, en total, donaran
feina a 940 persones. A aquest volum caldrà afegir-hi les persones que treballen i tre-
ballaran en les diferents accions del PINA i en els projectes d’inversions municipals.

Per tant, les inversions municipals, les actuacions derivades de la Llei de Barris i
les obres del Plan E es concentren en el temps i en l’espai i construeixen un esce-
nari excepcional per a la ciutat. Excepcional pel que suposen de molèsties, però
també – i més important- pel que suposen d’incentiu a l’economia i de transformació
de la ciutat.

Tots aquests projectes ajuden a construir espais per viure i conviure, per passejar, rela-
cionar-se i per comprar a Vilanova i la Geltrú, invertint en tots els barris per fer un entorn
digne i agradable, promovent un creixement equilibrat i preservant i millorant la ciutat.

L’Ajuntament planteja un seguit d’accions per tal d’informar els veïns i veïnes, per
pal·liar els possibles efectes adversos de les obres i per explicar els canvis i transfor-
macions que estem duent a terme.

Aquest escenari té dos moments destacats, el moment de les obres i el seu resultat.
D’aquí a un any, amb totes les actuacions fetes, Vilanova i la Geltrú haurà millorat molt
el seu aspecte, sobretot al centre de la ciutat i al barri de Mar. El primer moment però,
dibuixa un escenari d’obres, canvis en la mobilitat i alteració en els serveis que cal
explicar a la ciutadania perquè en sigui conscient.
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2.1. PLAN E, PLA PER A L’ESTÍMUL DE L’ECONOMIA I EL
TREBALL, A VNG

Durant el 2009 es posaran en marxa les obres de 27 projectes finançats pel Plan E, Pla
per a l’estímul a l’economia i al treball, que representen una inversió d’11.184.950 euros
i que es preveu que donin feina a 940 persones, principal objectiu d’aquest pla aprovat
pel govern central.

Pel que fa als projectes presentats per l’Ajuntament de VNG, es tracta d’obres previstes
pel govern municipal i que ara es poden accelerar. A banda, a aquestes obres s’hi
afegeixen les previstes en el pla d’inversions del pressupost per al 2009, de quasi 12
milions d’euros i als projectes de la Llei de Barris.

Les obres del Plan E, també anomenat Fons Estatal d’Inversió Local, es poden agrupar
en quatre àmbits: construcció de nous equipaments, reurbanització de carrers, inver-
sions a l’espai públic i millores en les instal·lacions. 

Entre les obres més destacades hi ha la construcció del Centre Cívic Molí de Vent, el
nou centre cívic i la reforma de la plaça de les Danses, la reforma de les places de la
Rajanta i del parc de la plaça del carrer de València, la remodelació de la rambla de la
Pau, la reurbanització de carrers (Pàdua, Santa Madrona, Teatre, Manuel de Cabanyes,
Sant Pau, Sant Joan, Escolapis i Sant Gervasi), la intervenció ambiental i paisatgística
al torrent de Sant Joan (segona fase), el nou enllumenat al barri de Mar, la pista polies-
portiva al Fondo Somella i actuacions als centres escolars, entre d’altres. La previsió és
que a l’abril ja estiguin en marxa la majoria de les obres, excepte les de les escoles, que
es faran una vegada finalitzi el curs escolar.

Davant aquest allau d’obres, es preveu que el 2009 serà un any amb dificultats de mobi-
litat i, alhora, un any d’oportunitats per VNG per generar llocs de treball i de transformar
la ciutat, pel que és una bona notícia tant per a les persones com per a la ciutat. 

El Ministeri d’Administracions Públiques (MAP) va publicar el passat 17 de desembre a
la seva pàgina web, www.map.es, els plecs de contractació per a les inversions que es
financen amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local. Mitjançant aquests plecs, elabo-
rats per la Junta Consultiva de Contractació, es tractava de facilitar als ajuntaments
instruments que els permetessin agilitzar la tramitació dels expedients de contractació i
l’execució immediata dels projectes.

2. MILLOREM LACIUTAT,
DISCULPEU LES MOLÈSTIES
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2.1.1. CONSTRUCCIÓ DE NOUS EQUIPAMENTS, espais per viure i
conviure

2.1.1.1. CENTRE CÍVIC MOLÍ DE VENT

El projecte del nou centre cívic Molí de Vent és el resultat d’un procés participatiu que
ha recollit les propostes de veïns i veïnes. El solar on s’ubica és de planta irregular i
d’una superfície de 6.658 metres quadrats. Disposa de façana al carrer de l’Aigua amb
una longitud de 80 metres, números del 201- al 203, i arriba a tenir façana a l’avinguda
de Francesc Macià.

L’edifici es desenvolupa en planta baixa, disposant de plantes soterrani i primera de
reduïdes dimensions. El programa funcional acull les activitats pròpies dels centre
cívics: 3 tallers d’activitats varies, sales polivalents, aula d’informàtica, sala d’activitats
físiques, espai infantil, 2 bucs d’assaig musical, zona administrativa, despatxos per a
entitats veïnals i zona d’atenció de Serveis Socials.

El total de la superfície construïda és de 1.305,18 metres quadrats, mentre que la super-
fície dels espais exteriors vinculats és de 5.706 m2.

Les obres està previst que comencin a l’abril.

El pressupost d’aquesta obra és de 2.299.001 euros.

10
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2.1.1.2. NOU CENTRE CÍVIC I REFORMA DE LA PLAÇA DE LES DANSES

L’actuació contempla un nou equipament per a la ciutat i el barri, proporciona nous
espais de relació i convivència i vol recollir les necessitats de l’Associació de Veïns del
barri i fomentar la relació entre ciutadania i administració. 

El nou centre disposa de sales polivalents de diverses mides, despatxos administratius,
magatzems i serveis i zones comuns en relació. A més a més, integra l’estació medi-
ambiental i té cura de l’entorn. 

El termini d’execució previst és de vuit mesos i les obres han de finalitzar abans del
desembre de 2009.

El pressupost previst és de 498.800 euros.

11
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2.1.1.3. CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA ESPORTIVA AL BARRI DEL FONDO 
SOMELLA

Es tracta de la construcció d’una pista esportiva per a la pràctica de diferents esports:
bàsquet, handbol, futbol sala, etc. Amb una superfície de 20 per 40 metres, es cons-
truirà als carrers del Garbell i del Vinyet.

El projecte contempla la construcció de la pista i la instal·lació del material necessari.

L’obra està previst que s’iniciï a l’abril i finalitzi al desembre de 2009, amb un cost glo-
bal de 40.600 euros.

2.1.2. REURBANITZACIÓ DE CARRERS, nous espais per passejar,
relacionar-se, per comprar i per compartir

2.1.2.1. RAMBLA DE LA PAU

El projecte de reurbanització de la rambla de la Pau s'ha desenvolupat amb els mateixos
criteris que la rambla Principal,  amb la finalitat d’unificar i donar coherència al conjunt i
potenciar aquest eix vertebrador del centre vila, que serveix d’unió entre el Nucli Antic i
el barri de Mar, convertint-se en la via per a vianants més important de Vilanova i la
Geltrú. 

12
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L’objectiu és aconseguir una millora de l’espai per passejar-hi i gaudir de l’entorn, lliure
de vehicles i dinamitzant la zona com a via comercial.

Es preveu modificar el mobiliari urbà i les lluminàries del tram comprès entre la via del
tren i el passeig Marítim. També s’incrementarà el gruix i, en conseqüència, la resistèn-
cia de les peces centrals.

Amb la finalitat d’obrir les vistes cap al mar i aprofitant el canvi de secció del darrer tram
de la rambla, s’ha previst eliminar l’arbrat central d’aquest  punt, desplaçar-lo lateralment
fins a arrenglerar-lo amb l’alineació de les façanes i substituint els plàtans per palmeres,
més pròpies del passeig Marítim. Amb això es pretén crear un nou espai ampli i diàfan
al voltant del monument dedicat a Francesc Macià, fent una nova plaça que serveixi de
contrapunt a la plaça de les Neus, com a final i principi de rambla respectivament.

La nova plaça buscarà l’equilibri i la relació més directe amb el passeig Marítim, espe-
cialment pensada per quan aquest es reurbanitzi i donant continuïtat a la primera fase
del passeig del Carme, ja executada. Amb tot, les obres de la darrera fase respectaran
la temporada d’estiu.

Les obres està previst que comencin a l’abril.

El seu cost serà d’1.899.999,99 euros.

13
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2.1.2.2. REFORMA DEL CARRER DE LA IMMACULADA CONCEPCIÓ 

L’obra consistirà en ampliar unilateralment la vorera de tot un tram del carrer de la
Immaculada Concepció, entre la plaça de la Immaculada Concepció i el carrer de les
Balears, millorant l’accessibilitat del propi carrer i l’accés als carrers annexes. 

També inclourà la reforma parcial de la plaça de la Immaculada Concepció i el soterra-
ment dels contenidors de residus ubicats en aquest espai.

Es preveu iniciar les obres a l’abril i que acabin cap al setembre del 2009. 

El pressupost de l’obra és de 199.940 euros.

2.1.2.3. REFORMA DE LA PLAÇA DEL PARC DEL CARRER DE VALÈNCIA

La reforma de la plaça del parc del carrer de València respon a la voluntat de
l’Ajuntament de VNG d’afavorir la cohesió d’aquests espais i el seu entorn en la ciutat. 

14
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El projecte de la plaça del Tacó s’ha elaborat partint d’un procés de participació ciu-
tadana. L’objectiu és obrir-la més al carrer i trencar amb la imatge de plaça-solar entre
parets mitgeres. 

Es potenciarà la seva relació amb el centre cívic, se salvarà el desnivell de tres metres
mitjançant rampes i escales i, per tant, s’eliminaran les barreres arquitectòniques en el
seu accés des del carrer de València.

El termini d’execució de les obres és de cinc mesos i el seu cost és de 251.714 euros.

2.1.2.4. REURBANITZACIÓ DELS CARRERS DE PÀDUA, SANTA MADRONA,
TEATRE, MERCÈ, MANUEL DE CABANYES, SANT PAU, SANT JOAN, DELS ESCO-
LAPIS I DE SANT GERVASI 

Aquests carrers s’emmarquen dins de les actuacions que des de l’Ajuntament es duen
a terme per pacificar el centre vila. 

15

ProjecteEstat actual



Regidoria de Comunicació

Formalment es tracta d’eliminar les voreres, convertint els carrers en una plataforma
única, amb una secció sense salts i a on el vianant es prioritza sobre el vehicle.

Els carrers es construeixen en general amb pedra artificial, excepte aquells que tinguin
una major intensitat de trànsit rodat, els quals disposaran d’una  àrea de rodadura amb
un asfalt. El projecte incorpora mobiliari urbà i enllumenat nous.

El termini d’execució de les obres és de nou mesos i tenen un pressupost de
2.499.371,20 euros.

2.1.3. INVERSIONS A L’ESPAI PÚBLIC, invertim a tots els barris per fer
un entorn digne i agradable

2.1.3.1. REFORMA DE LA PLAÇA DE LA RAJANTA

La reforma de la plaça de la Rajanta respon a la voluntat de l’Ajuntament de VNG d’afa-
vorir la cohesió d’aquests espais i el seu entorn en la ciutat. 

16
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Es pretén recuperar-la per a l’ús del vianant, per això es preveu traslladar la zona d’a-
parcament actual a la part posterior i tractar la plaça com un espai únic, amb nova
il·luminació, nou mobiliari urbà i incorporació d’elements vegetals.

Aquest projecte recull les demandes que la ciutadania ha fet arribar a l’Ajuntament i
properament es presentarà als veïns i veïnes.

El termini d’execució de les obres és de sis mesos i el pressupost és de 579.962 euros.

2.1.3.2. REFORMA DE L’ENLLUMENAT AL BARRI DE MAR

Es tracta de la segona fase de la millora de l’enllumenat del barri de Mar. Contempla el
nou enllumenat dels carrers de l’Àncora, dels Carlets, dels Boters, del Pintor Martí
Torrents, de la Fassina i de Pere Riudor.

S’instal·laran llums de façana al carrer dels Carlets entre el carrer de les Canàries i el
del Pintor Martí Torrents i al carrer de la Fassina entre el carrer del Pintor Martí Torrents
i el passeig Marítim.
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Els carrers que tindran llums de peu a un costat del carrer són els carrers de Pere
Riudor, del Pintor Martí Torrents, de l’Àncora, de la Sínia de les Vaques i dels Boters.

El termini d’execució de les obres és de sis mesos i tenen un cost de 350.000 euros.

2.1.3.3. INTERVENCIÓ AMBIENTAL I PAISATGÍSTICA AL TORRENT DE SANT
JOAN FASE II 

Es tracta de l’habilitació del lateral del torrent de Sant Joan, entre l’avinguda de
Francesc Macià i l’avinguda de Cubelles. La superfície d’aquesta actuació és de 4.800
m2 i pretén crear un nou espai públic per a la ciutat i solucionar el problema de les pos-
sibles inundacions en aquest punt, on el torrent passa a ser conduït per un canal soter-
rat, creant una bassa de laminació incorporada a la pròpia morfologia d’aquest nou
espai.

Es crearà així un nou espai públic, verd, amb nou arbrat, jocs infantils i mobiliari urbà.

18
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L’inici de les obres està prevista per als propers mesos i la fi de les obres per abans del
31 de desembre vinent.

El pressupost de l’obra és de 350.000 euros.

2.1.3.4. SEMAFORITZACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE SEMÀFORS PER A PERSONES
INVIDENTS

El punt on es portarà a terme aquesta semaforització serà la cruïlla de l’avinguda de
Lluís Companys amb el carrer de Ramon Muntaner.

També s’adequaran nou cruïlles amb alta densitat de vehicles de la ciutat amb semàfors
per a invidents a la ronda Ibèrica, la ronda d’Europa i la travessia de l’avinguda de
Cubelles. 

Les obres es podrien dur a terme de l’abril al desembre de 2009 i s’hi destinaran 98.600
euros.
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2.1.3.5. MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Es tracta de repintar la senyalització horitzontal del municipi, és a dir, passos de
vianants, carrils de circulació, illetes, símbols, etc. 

La durada prevista de les obres és d’abril a desembre d’enguany i aquesta actuació
compta amb un pressupost de 159.998,80 euros.

2.1.3.6. REASFALTAT DE TRAMS MALMESOS DE LA FAÇANA MARÍTIMA I DE LES
RONDES IBÈRICA I D’EUROPA

Aquesta millora afectarà al passeig i a la zona d’estacionament de Ribes Roges. Es pro-
cedirà a fer l’asfaltat de carrers, amb el corresponent fresat, sanejament i reforç, regu-
larització i posterior capa de rodadura d’asfalt. Amb una superfície afectada de 6.391
m2. 

L’obra consisteix en el fresat, sanejament i reforç  del paviment i el posterior reasfaltat.
Posteriorment es procedirà al repintat de la senyalització horitzontal.
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A l’aparcament de Ribes Roges, amb una superfície de 3.045 m2, es procedirà al seu
arranjament amb un sauló especial resistent .

La millora consistirà en l’asfaltat de diferents trams de la ronda Ibèrica i de la ronda
d’Europa, amb el corresponent fresat, sanejament i reforç, regularització i posterior capa
de rodadura d’asfalt.

En concret, els trams afectats són: 

- Ronda Ibèrica entre ronda d’Europa i el carrer de Marcel·lí Gené (3.780 m2) i entre
l’avinguda de Vilafranca i la rambla de Sant Jordi (2.210 m2).

- Ronda d’Europa entre l’avinguda de la Terrosa i l’avinguda d’Eduard Toldrà (6.136 m2)
i entre el carrer de la Piera i el pas sota la via (3.060 m2).

Les feines consistiran en fresat, reforç i sanejament de les zones deteriorades i reasfal-
tat de tota la superfície.

Al finalitzar es procedirà a pintar la senyalització horitzontal.

Les obres es faran de l’abril al desembre d’enguany i s’hi destinaran 269.499,99 euros.
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2.1.3.7. ADEQUACIÓ DE LA ZONA D’APARCAMENT AL PARC ESPORTIU DEL
GARRAF

Consisteix en asfaltar la zona existent a la part esquerra i frontal del Pavelló Poliesportiu
del Garraf, la qual cosa significarà un augment de places, que arribarà fins a les 130
places d’aparcament. Així mateix, s’instal·larà una nova il·luminació.

Les obres poden iniciar-se a l’abril i finalitzar al juliol vinents i el seu cost previst és de
139.200 euros.

2.1.3.8. ESPAIS INTERIORS DE L’ARMANYÀ

La millora als espais interiors de l’Armanyà preveu l’afavoriment del seu ús i de la relació
veïnal. L’obra preveu renovar el paviment, el mobiliari i l’enllumenat i es consolidarà l’ar-
brat existent i la introducció de més vegetació.

S’hi destinaran 340.000 euros.
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2.1.4. MILLORES A LES INSTAL·LACIONS, promovem un creixement
equilibrat, preservant i millorant la ciutat

2.1.4.1. MILLORES AL PAVELLÓ DE LES CASERNES

Es tracta de la realització de diferents obres de millora de diversos espais del pavelló de
les Casernes i de la renovació de la instal·lació elèctrica. 

Reforma total dels vestidors de la pista interior, amb el condicionament d’una nova xarxa
de sanejament. Adequació de la instal·lació elèctrica a la normativa.

El cost de la intervenció és de 320.160 euros. 

2.1.4.2. MILLORES A L’ESCOLA MUNICIPAL D’ART I DISSENY - EMAID 

L’obra consisteix en l’adequació de la instal·lació elèctrica al reglament de baixa tensió
actual a l’Escola Municipal d’Art i Disseny, EMAID, a la plaça de les Casernes, número
8, així com l’adequació dels sanitaris a la normativa vigent de centres escolars
d’ensenyaments oficials. 
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Aquestes millores tenen un pressupost de 203.000 euros.

2.1.4.3. MILLORES ALS CENTRES ESCOLARS

Les millores als centres escolars preveuen el condicionament i la reforma d’espais exte-
riors i interiors, la reparació de fusteria d’alumini i altres actuacions en l’arquitectura i les
instal·lacions elèctriques de les escoles.

Les escoles on s’hi faran les obres són: L’Arjau (37.000 euros); CEIP Canigó (105.000
euros); CEIP Escola Cossetània (54.000 euros); CEIP Ginesta (70.000 euros); CEIP
Margalló (59.950 euros); CEIP Pompeu Fabra (115.000 euros); CEIP Sant Jordi (50.000
euros), edifici de La Paperera (40.000 euros); l’Aragai (24.000 euros), i CEIP Llebetx
(45.050 euros). En total, són 600.000 euros.

A les escoles Cossetània, Ginesta, el Margalló, Sant Jordi i Llebetx es faran els treballs
de condicionament exterior consistents en: portes exteriors del centre i revisió i condi-
cionament dels porters electrònics; canvi o millora del tancat perimetral dels centres
escolars; reforma dels banys que donen a l’exterior del centre; millora de les reixes de
les finestres que puguin afectar a la seguretat del centre, i pavimentació de les entrades.

Al Margalló, el Pompeu Fabra i l’Aragai s’adequarà la instal·lació elèctrica  a la norma-
tiva.
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A més a més, a l’Arjau, Ginesta, el Canigó, Pompeu Fabra i a l’Aragai, es portaran a
terme els treballs següents de reformes interiors: substitució de la instal·lació d’aigua
dels serveis del mòdul de l’edifici de primària, reforma de banys interiors dels edificis;
remodelació d’algunes aules; remodelació i condicionament de cuines; arranjament de
les claraboies, i millora dels accessos a les golfes. 

Per últim, al Margalló i a l’edifici de la Paperera s’instal·larà un nou ascensor i es
repararan els existents. 

A banda, el pressupost d’inversions de l’Ajuntament destina 200.000 euros a millores als
centres escolars, 60.000 euros a les escoles municipals i 100.000 euros a infraestruc-
tures de l’Institut Municipal d’Educació i Treball, l’IMET.
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2.2. PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL D E L N U C L I
ANTIC, PINA

L'objectiu general del Projecte d'Intervenció Integral del Nucli Antic, PINA, de Vilanova i
la Geltrú, és el de revitalitzar i actualitzar aquesta zona de la ciutat.

El projecte pretén posar en valor la identitat i el patrimoni històric del Nucli Antic, ade-
quant-lo a les necessitats de la població resident, millorant i adaptant les infraestructures
i equipaments, incrementant el seu atractiu com a lloc de residència i d’activitat
econòmica i cultural al servei del veïns i de tota la població de la ciutat. 

Aquest 2009, el PINA ja té redactats la totalitat dels projectes de reurbanització dels car-
rers de la zona, tal i com ho recull el cinquè informe sobre la seva execució. A banda
dels projectes iniciats al febrer, i que inclouen els carrers dels Picapedrers, de Tarragona
i de l'Aigua, s’han redactat els projectes que corresponen als 5 eixos que queden per
realitzar.
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Per a aquest any, la previsió és que es duguin a terme dos eixos, l'anomenat Eix Verd,
que inclou una part de la plaça de les Neus, el carrer de Mossèn Cots i el carrer de Sant
Pere, i l'Eix 3, que engloba l’altra part de la plaça de les Neus, el carrer de la Bomba, el
carrer de Josep Anton Marquès i el carrer dels Horts.

El pressupost de les actuacions previst és d’1.400.000 euros, en el qual s’inclouen els
nous elements de mobiliari urbà, la implantació d'una xarxa de carril bici, la instal·lació
de pilones per al control selectiu de l’accés de vehicles, l’actualització de la instal·lació
d’enllumenat de la zona, la millora de la recollida d’escombraries amb contenidors soter-
rats, un circuit sense barreres arquitectòniques i la millora d’accessibilitat al barri amb
cruïlles adaptades. 

Així mateix, per a aquest any es faran treballs de millora en el clavegueram en tres punts
concrets, aprofitant les obres d’urbanització de carrers: col·lector al carrer de la Bomba,
col·lector a la plaça Llarga-carrer Major–carrer de les Casernes i sobreeixidor al carrer
de Sant Magí, cantonada amb el carrer dels Horts. Les altres millores quedaran vincu-
lades a l'inici de la resta d’obres. 

Enguany s’ha produït l’augment en un 17% de la dotació econòmica quant a la convo-
catòria de subvencions per a aquest any. Les subvencions van referides a la instal·lació
d’ascensors, a la reparació de façanes i a la instal·lació d’infraestructures comunes de
telecomunicació. Si l’any 2008 la subvenció podia arribar a ser del 90% de l'import amb
una quantitat màxima de 12.000 euros, enguany la convocatòria arribarà fins al 24.000
euros com a xifra màxima. 

D'altra banda, la Companyia d'Aigües seguirà realitzant la instal·lació de comptadors
generals i boies als dipòsits generals i individuals dels abonaments per tal d’eliminar el
sistema d’aforament en l’àmbit del Nucli Antic. 

A banda de la importància de millora urbanística que representa per a la ciutat la glo-
balitat de la proposta, el Projecte d'Intervenció Integral del Nucli Antic vol incidir durant
aquest 2009 en el treball social i comunitari que es durà a terme en aquesta zona de la
ciutat, i vol fer una relectura global del projecte per adaptar-lo al moment econòmic i
social que estem vivint. És per això que la voluntat del PINA és contribuir en la lluita per
l’ocupació.
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Línies comunes dels projectes del PINA

Totes les obres del PINA segueixen unes línies comunes centrades en els següents cri-
teris:

D’urbanització:
• Renovació dels paviments de carrers
• Realçar el caràcter d’eix unificant criteris a tot l’itinerari
• Renovació de la secció dels carrers per adaptar-la a les noves necessitats
• Potenciació de l’ús cívic per als vianants
• Incrementar zones de descans amb mobiliari i arbrat
• Ús de materials de qualitat per regenerar el nucli antic 
• Supressió de barreres arquitectòniques

De serveis urbanístics:
• Millorar la xarxa d’enllumenat
• Millorar la xarxa de reg
• Preveure pas de xarxes futures
• Millores bàsiques en la resta de serveis

De sostenibilitat:
• Materials de fàcil reposició i llarga vida útil
• Vegetació autòctona
• Evitar contaminació lumínica

De senyalització: 
• No es realitzarà cap senyal horitzontal per no fer malbé l’aspecte dels paviments

De mobiliari urbà: 
• Bancs, papereres, pilones, contenidors soterrats i jocs infantils

Paisatgisme i jardineria:
• Margalló, prunera vermella i palmera
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2.2.1. EIX VERD, PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA
LLARGA, EL CARRER DE SANT PERE I LA PLAÇA DE LES NEUS 

L’àmbit del projecte és el que es defineix com a Eix Verd i és el format per l’itinerari que
comença des de la plaça de les Neus fins a arribar a la plaça de les Casernes, passant
pel carrer de Sant Pere i la plaça Llarga. També es restaurarà la muralla al carrer de
Sant Pere.

L’obra a realitzar correspon a la reurbanització de la plaça Llarga, el carrer de Sant Pere
i la plaça de les Neus, tots inclosos en l’Eix Verd de Vilanova i la Geltrú. La superfície
aproximada d’intervenció és de 4.740 m2.

L’execució de l’obra es durà a terme en tres fases que corresponen a cadascun dels car-
rers on es farà la intervenció, de forma que es pugui mantenir un ordre d’execució que
minimitzi els efectes i molèsties de les obres a les persones usuàries. 

D’aquesta forma s’iniciaran les obres pel tram que correspon a la plaça Llarga, es con-
tinuarà pel carrer de Sant Pere i es finalitzarà amb la reurbanització de la plaça de les
Neus. 
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Les obres a realitzar consisteixen en la pavimentació i urbanització dels carrers, els tre-
ball d’adequació de les instal·lacions, el soterrament del cablejat per al nou enllumenat
dels carrers, la col·locació de nou mobiliari urbà i l’enjardinament d’algunes zones.

El termini d’execució previst per les obres és de 14 mesos i compten amb un pressu-
post total d’execució d’1.129.137,55 euros.

2.2.2. EIX 3, PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER DELS
HORTS, DE JOSEP ANTON MARQUÈS I DE LA BOMBA

A l’Eix 3 destaquen, a nivell d’edificis, l’església de Sant Antoni i l’edifici de Correus, si-
tuats a la plaça de les Neus. A més a més, els vehicles circulen pels dos extrems de l’eix
i es compta amb una zona d’aparcament davant de Correus i amb guals de garatges pel
carrer dels Horts.
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Els projectes preveuen:

• Supressió del trànsit rodat
• Establiment de zones de càrrega i descàrrega
• Pavimentació a un sol nivell
• Soterrament dels contenidors d’escombreries
• Revisió de l’enllumenat existent
• Estudi d’encontres amb carrers i places ja renovats
• Valoració dels edificis de catàleg

El termini de realització de les obres previst és de 5 mesos i el pressupost és de
461.626,36 euros.
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2.2.3. CARRER DE TARRAGONA

La reurbanització del costat mar del carrer de Tarragona, entre el carrer del Pare Garí i
el carrer dels Estudis, preveu l’ampliació de la vorera, costat sud; la instal·lació de nous
serveis d’enllumenat, reg i xarxa municipal de reserva; la pavimentació i l’asfaltat de tota
la calçada; la nova senyalització; nou mobiliari urbà: bancs, papereres...; contenidors
soterrats; plantació d’arbrat, i el trasllat de la parada de l’autobús.

Les obres tenen una durada prevista de sis mesos i el seu import és de 530.000 euros.

32

Projecte del carrer de Tarragona



Regidoria de Comunicació

2.2.4. CARRER DELS PICAPEDRERS

L’actuació urbanística al carrer dels Picapedrers, en el tram comprés entre el carrer de
Tarragona i el carrer de l’Aigua, inclou el canvi de sentit de la circulació a tram sud, la
instal·lació de nous serveis d’enllumenat i de xarxa de reserva, la pavimentació de
plataforma única, amb la conseqüent separació de vianants i vehicles amb pilones, la
nova senyalització i nou mobiliari urbà: papereres, bancs, jardineres, i aparcaments per
a bicicletes. A banda del manteniment de l’arbrat existent i de la jardineria amb plantes
arbustives.

Les obres tenen una durada prevista de sis mesos i el seu cost és de 420.000 euros.
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2.2.5. CARRER DE L’AIGUA

Les obres consisteixen en portar a terme la continuïtat amb el tram ja existent, fent-lo
de plataforma única, és a dir, amb la separació de l’espai per a vianants i l’espai per a
vehicles mitjançant pilones. També es renovaran els serveis de l’enllumenat i de la xarxa
municipal de reserva, la senyalització i el mobiliari urbà. 

Amb un pressupost de 213.495,36 euros (IVA inclós), les obres està previst que tinguin
una durada de quatre mesos. 

Mentre durin les obres, la circulació de vehicles del carrer de l’Aigua es desviarà pel car-
rer de Santa Anna, mentre que la circulació dels vehicles del carrer dels Picapedrers es
desviarà pel carrer de Sant Onofre.
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2.3. L’AJUNTAMENT DE VNG DESTINA 11,4 MILIONS 
D’EUROS A INVERSIONS PER AL 2009

El programa d’inversions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú suma 11.401.000 euros.
Entre les inversions destaca el Projecte Integral de Reforma del Nucli Antic, del qual
acabem de parlar, que rebrà 3.000.000 d’euros.

L’altre gran projecte previst per al 2009 és l’acabament de la primera fase de l’ampliació
de la Casa de la Vila, és a dir, enllestir l’estructura tancada de l’edifici dels antics jutjats.
A aquesta finalitat es destinaran 915.000 euros. Així mateix, s’adequarà a les normes
d’accessibilitat la Casa de Cultura, a la plaça de la Vila, 11. S’hi preveu instal·lar un
ascensor i canviar la instal·lació elèctrica, tot plegat pressupostat en 380.000 euros. 

L’altre gruix d’inversions es destina a la Regidoria de Serveis Viaris i a la de Cultura. Pel
que fa a Serveis Viaris, que compta amb 1.885.000 euros, se’n dedicarà una tercera part
a concloure la implantació del contracte del servei de jardineria. La resta anirà a unes
voreres noves a la Collada -que es finançaran amb les contribucions dels veïns- i a
aspectes de manteniment de la ciutat que es renoven cada any, com sanejament, jocs
infantils o les platges, que tenen una partida específica des del 2008. 

Quant a la Regidoria de Cultura, dels 1.535.000 euros de pressupost total en destinarà
970.000 a finalitzar la reforma del Teatre Principal, amb la idea que es pugui inaugurar
passat l’estiu. D’altra banda, el projecte de circ La Vela comptarà amb 300.000 euros,
dels quals 225.000 els aporta la Generalitat de Catalunya. També es preveu que al 2009
s’executin els primers passos de la creació de l’Auditori del Nucli Antic, per la qual cosa
s’han previst 135.000 euros. Aquest equipament rebrà un gruix més important d’inver-
sions el 2010. La resta de quantitats d’aquesta regidoria es dedicaran a manteniment i
activitats dels equipaments culturals i les biblioteques municipals. 

A banda, la Regidoria d’Esports disposarà de 340.000 euros, dels quals 240.000 es pre-
veuen per iniciar la construcció del pavelló de l’Arjau i la resta, al manteniment dels dife-
rents equipaments. La Regidoria de Desenvolupament Local i Promoció de la Ciutat,
que té un pressupost de 284.000 euros, en dedicarà 116.000 a enllestir la urbanització
de davant del Mercat del Centre i 140.000 a millorar l’espai de Promoció Econòmica. 

Un altre equipament que rebrà una partida important és l’Espai Jove, previst per donar
resposta a les necessitats de la joventut de la ciutat per desenvolupar les seves activi-
tats. La inversió per a aquest projecte serà de 250.000 euros. 
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Pel que fa a la Regidoria de Mobilitat, es preveuen aportacions similars a cada any, des-
tinades a aspectes com la senyalització de carrers, a la millora de l’accessibilitat a la via
pública, a les actuacions de pacificació del trànsit o a la continuació del Pla de la bici-
cleta, entre d’altres. Tot plegat suma 243.000 euros. 

L’Ajuntament preveu també per al 2009 acabar d’implementar la telefonia IP a totes les
seves instal·lacions i anul·lar del tot el sistema analògic. Per a aquesta finalitat es pre-
veu destinar 115.000 euros, que juntament amb 100.000 euros per a la renovació d’e-
quipaments informàtics conformen el pressupost de la Regidoria de Tecnologies de la
Informació i la Comunicació. La Unitat de Serveis Municipals rebrà 100.000 euros per al
seu funcionament i per a millora d’instal·lacions elèctriques. 

Així mateix, la Regidoria de Medi Ambient compta amb un pressupost de 135.000 euros
per al manteniment de l’abocador i la platja Llarga. També rebran 100.000 euros la
Regidoria de Seguretat i Protecció Ciutadana, la regidoria d’Educació i Treball i el
Departament de Participació. 

Per a Seguretat i Protecció Ciutadana es preveu regular el parc mòbil de la Guàrdia
Urbana, fer el manteniment del circuit de trànsit infantil i la compra d’un nou radar. Del
pressupost d’Educació i Treball, bona part es destinarà a arranjaments dels edificis de
l’Escola Municipal de Música Mestre Montserrat i de l’Escola Municipal d’Art i Disseny.
El pressupost de Participació es destina a reparacions dels centres cívics municipals.
Finalment, la Regidoria d’Urbanisme compta amb 75.000 euros per als projectes de
planejament. 

El programa d’inversions conté també les transferències de capital que l’Ajuntament
realitza cada any cap als organismes autònoms municipals. ICVSAM, la societat que
integra Canal Blau ràdio i televisió, rebrà 850.000 per al finançament d’un crèdit, men-
tre que l’Institut Municipal d’Educació i Treball rebrà 300.000 euros i l’Organisme
Autònom Víctor Balaguer 100.000, per a manteniment de les seves infraestructures. 

Aquesta proposta d’inversions d’11,4 milions d’euros, representa un milió d’euros més
respecte al 2008, amb l’objectiu de generar serveis públics essencials per a les perso-
nes i, a més a més, generar llocs de treball i crear activitat econòmica.

Amb aquest conjunt d’actuacions l’Ajuntament segueix apostant per l’obra pública com
element dinamitzador de l’activitat econòmica per tal d’intentar pal·liar els efectes de la
crisi, realitzant també fortes inversions en la via pública. Aquesta línia estratègica
s’afegeix a la ja anunciada de contenció de la despesa ordinària municipal.
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2.3.1. AMPLIACIÓ DE LA CASA DE LA VILA

Finalització de la primera fase de l’ampliació de la Casa de la Vila, amb la construcció
de l’estructura de l’edifici i els seus tancaments.

El pressupost per a l’any 2009 és de 915.000 euros.

2.3.2. CONSTRUCCIÓ DE L’AUDITORI 

A banda de la programació estable que oferirà el Teatre Principal, l’oferta musical de la
ciutat com les Serenates a la Geltrú, Cicles de jazz i diferents festivals es porten a terme
espais externs o seus d’associacions amb aforaments petits i a voltes amb condicions
poc adequades per al bon desenvolupament tècnic de les propostes. D’altra banda,
Vilanova compta amb formacions musicals importants i de llarga història com diverses
corals, l’Orquestra de Cambra del Garraf i un gruix important de músics de qualitat de
diferents estils musicals, molts d’ells alumnes o ex-alumnes de l’Escola Municipal de
Música Mestre Montserrat i de les escoles de música privades amb què també compta
la ciutat.
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Sembla, doncs, indispensable dotar la ciutat amb un equipament especialitzat en el
camp de la música, que s’adeqüi a les necessitats de promoció i difusió musical que
genera la ciutat, que aculli aquesta oferta musical local i contribueixi a situar Vilanova
en el lloc que li correspon com a cap de comarca i ciutat mitjana important dins el
panorama cultural català.

El nou Auditori municipal estarà situat a la plaça de la Moixiganga, a la banda sud de la
ronda Ibèrica, entre els carrers d’Olesa de Bonesvalls i el carrer del Llimonet, ocupant
el lloc que immediatament està al costat de l’Escola de Música Mestre Montserrat.
L’espai disposarà d’una sala d’audicions amb un aforament de 400 localitats.

Com es concep com a centre de música, vinculat molt estretament amb l’Escola
Municipal de Música, haurà d’estar connectat amb aquesta preferentment a través de
l’actual sala polivalent de l’escola, que serà condicionada com a sala d’assaig i d’audi-
cions de cambra i que haurà de mantenir igualment la seva utilitat com a aula escolar.

Terminis: finalització de l’obra desembre del 2010.
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Fonts de finançament i pressupost: 

Finançament Import
Diputació de Barcelona 1.800.000,00
Projecte d’intervenció integral del Nucli Antic (PINA) projecte 301.600,00
Projecte d’intervenció integral del Nucli Antic (PINA) obra 755.000,00
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 1.935.446,00
Total 4.792.046,00

Pressupost despeses Import
Total 4.792.046,00

Òrgan gestor: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – Regidoria de Cultura

2.3.3. REFORMA DEL TEATRE PRINCIPAL

La reforma s’estructura en quatre grans blocs: renovació de instal·lacions elèctrica, de
sanejament, de climatització, detecció i extinció d’incendis;  millora en la visibilitat i
accessibilitat a l’edifici; renovació i adquisició d’equipament escenotècnic; restauració
de la façana i substitució de la coberta de l’edifici. 

La situació del Teatre Principal requeria d’una nova actuació arquitectònica. A nivell
estructural s’ha reforçat i, en algun cas, refet diferents elements per tal de garantir la
seguretat estructural i d’ús del Teatre Principal, sempre respectant les característiques
constructives, d’antiguitat i de valor arquitectònic del propi edifici. 

Calia també solucionar els problemes de salubritat que s’han traduït en filtracions
d’aigua produïdes pel mal estat de la coberta. Per aquest motiu, ha estat del tot
necessària la substitució de la coberta inclinada per una altra de més lleugera, de per-
fils metàl·lics, panells d’aïllament tèrmic, placa d’impermeabilització i teula mixta. Alhora,
s’ha realitzat una nova coberta plana damunt de la zona de vestuaris, per la ubicació de
la maquinaria de clima, actuacions en el vestíbul de la planta baixa i l’aixecament i nova
realització del paviment de platea, per aconseguir la màxima inclinació possible i, per
tant, millorar la visibilitat.

Un altre dels aspectes significatius ha estat el de donar compliment a les actuals nor-
matives relatives a les instal·lacions, estructura i protecció contra incendis, entre d’al-
tres. Alhora, l’actuació també vol donar resposta a les exigències de confort per tal de
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millorar la visibilitat del públic, instal·lant aire condicionat independent a platea i esce-
nari, i acomplir les noves exigències pel que fa a instal·lacions escenotècniques i d’e-
quipament. 

En aquesta mateixa línia, les obres que s’estan executant tenen per objecte la substitu-
ció de l’estructura de la graderia de la tercera planta, la substitució del pòrtic de cober-
ta, sobre la mateixa graderia, el reforç dels forjats de les llotges de bigues de fusta i el
reforç d’altres forjats en vestíbuls i serveis. A més, i davant el coneixement de l’afectació
per xilòfags, s’està realitzant el corresponent tractament. 

També s’inclou en el projecte de reforma la recuperació de les antigues obertures en
mur perimetral a la platea, com accés a platea, una nova ordenació de les butaques a
platea, amb passadís central, el reforçament de les baranes existents, la nova con-
strucció del pont d’il·luminació, la realització d’una instal·lació contra incendis, una nova
instal·lació elèctrica, l’enllumenat de senyalització  i d’escenotècnia, incloent la
instal·lació d´ET, així com una nova instal·lació de clima independent a la platea, esce-
naris i camerinos.

Per últim es contempla fer un nou revestiment i la substitució dels elements de fusteria
necessaris a la  façana del carrer del Teatre i l’adequació de la façana principal, amb
tractament al revestiment i a la fusteria.  
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Terminis: finalització d’obra octubre 2009

Fonts de finançament i pressupost: 
ORGANISME IMPORT
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Pressupost 2005 -2006 408.663,15
Generalitat de Catalunya 2006 780.000,00
Diputació de Barcelona 2006 100.000,00
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Pressupost 2009 970.000,00
TOTAL 2.399.187,66

Òrgan gestor: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - Regidoria de Cultura

2.3.4. PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL MUSEU ROMÀNTIC CAN
PAPIOL

El mes de desembre de 2007 es varen iniciar les obres de reparació estructural de 
l’edifici segons el projecte elaborat per l’arquitecte Xavier Guitart i sota la direcció d’o-
bra dels tècnics municipals, i amb la dotació econòmica de 500.000 euros aportada per
la Diputació d’acord amb el conveni de suport a les infraestructures i equipaments de la
XBMQ.
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Aquest projecte pretén eliminar l’afectació de la plaga xilòfaga a la fusta estructural, sub-
stituint tot l’embigat de la casa per bigues laminades tractades a l’autoclau, així com l’a-
dequació estructural de la coberta i la seva impermeabilització. Són unes obres difícils i
que comporten molts imprevistos però l’edifici de finals dels s. XVIII és un edifici històric
i patrimonial d’una gran vàlua en el que s’hi està treballant amb zel i professionalitat.

Actualment, en data gener de 2009, ha finalitzat la primera fase de les obres de
reparació estructural, ha consistit en la realització de la primera fase de la coberta de
l’edifici, concretament les vessants del carrer Major i carrer de les Premses. 

Properament s’iniciarà la segona fase de les obres de rehabilitació integral del Museu
Romàntic Can Papiol que consisteix en la substitució de la resta de la coberta, així com
la  substitució total dels forjats de fusta existents en els forjats interiors de l’edifici, que
afecten principalment a la planta noble. Aquesta actuació serà complicada i s’haurà
d’actuar amb molta cura per no malmetre les pintures murals de les parets del museu.

Per a la reobertura al públic de l’edifici una vegada finalitzin les obres de reparació
estructural i amb la intenció de garantir el màxim respecte a la seva estètica i am-
bientació originals però també amb la voluntat de presentar-la als visitants, en òptimes
condicions i que el museu compleixi la normativa de seguretat i accés de lliure concur-
rència es duran a terme actuacions de tipus normatiu respecte a sobrecàrregues d’ús,
protecció contra incendis, instal·lacions, seguretat i finalment qüestions de funcionalitat,
com l’accessibilitat.

El projecte contempla la restauració de les peces de la col·lecció que ho necessiten
donat que els objectes exposats a les sales estan afectats per un procés d’envelliment
i degradació i pateixen patologies diverses com degradació, trencaments, corc, òxid,
fongs,... així com un replantejament museològic de la seva presentació, una renovació
museogràfica, és a dir, posta a punt en tots els seus àmbits.

Terminis
Durada de la segona fase: del març de 2009 al març de 2010
Durada de la tercera fase: de l’abril de 2010 a l’octubre de 2010

Pressupost i finançament
FINANÇAMENT IMPORT
Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona 500.000,00
Diputació de Barcelona 1.600.000,00
TOTAL 2.100.000,00
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PRESSUPOST DESPESES IMPORT
Primera fase 2008 500.000,00
Segona fase 2009 1.000.000,00
Tercera fase 2010 600.000,00
TOTAL 2.100.000,00

Òrgan gestor: edifici propietat de la Diputació de Barcelona i gestionat per l’Organisme
Autònom Local de Patrimoni Víctor Balaguer

2.3.5. REFORMA I ADEQÜACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE 
L’ESPAI DEL CENTRE DE CREACIÓ I RESIDÈNCIA PER A COMPA-
NYIES DE CIRC, LA VELA

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és propietari de la Masia en Cabanyes, dins la qual
es desenvolupa un projecte de promoció de les activitats circenses i arts del carrer,
anomenada La Vela, com un centre de residència i creació per a artistes i companyies
de circ, en funcionament des del l’any 2006, que ha de desenvolupar-se per ser una
peça clau en el panorama del circ català i en el treball de l’entorn immediat. Es plante-
ja com un centre públic de suport a la creació, producció i exhibició de números i espec-
tacles per a circ en vela i amb estructures desmuntables i a les diferents arts del carrer,
que ha de servir  per recolzar produccions tècniques de circ d’altres centres, de teatres
catalans i de les produccions pròpies que es poden exhibir. Alhora el centre té vocació
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internacional, d’obrir un espai de reflexió sobre les arts circenses que mantingui al
màxim les característiques del circ en vela i la seva escola.

Des de l’any 2006 s’han signat diferents convenis de col·laboració entre el Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú per a l’atorgament de subvencions directes destinades a fer possi-
ble la creació i posterior funcionament del centre de residència d’artistes i companyies
de circ, “La Vela”.

L’objectiu de les obres és la rehabilitació i millora de les infraestructures del Centre La
Vela necessàries per consolidar el centre de residència per companyies de circ a la
Masia de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú consisteix en els següents punts:

• Reordenació del centre i creació de xarxes d’infraestructures.

• Reforma dels edificis existents, construcció de nous edificis, adequació dels accessos
i l’aparcament i la compra d’una nova vela.

La intervenció també haurà d’adequar els locals a la normativa vigent i a les
ordenances municipals, per obtenir els permisos que autoritzin la nova activitat que s’ha
de fer.

Fer possible, per una banda la fase d’adequació de les infraestructures per aconseguir
les condicions tècniques òptimes per treballar, i per l’altra, un desenvolupament de les
activitats programades.

Terminis: finalització de l’obra desembre del 2010

Fonts de finançament i pressupost: 
FINANÇAMENT IMPORT
Ajuntament de Vilanova 67.000,00
Generalitat de Catalunya 200.000,00 
TOTAL 267.000,00

PRESSUPOST DESPESES IMPORT
TOTAL 267.000,00

Òrgan gestor: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – Regidoria de Cultura, en col·laboració
amb la Generalitat de Catalunya
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2.3.6. CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT DOCUMENTAL DE L’ARXIU
COMARCAL DEL GARRAF

Construcció d’un nou dipòsit documental per a l’Arxiu Comarcal del Garraf, al carrer de
la Calç, 8-10 de Vilanova i la Geltrú.

Amb una capacitat de 9 mil metres lineals de documentació, el nou dipòsit representa
un suport important a l’actual Arxiu Comarcal del Garraf, ubicat al castell de la Geltrú,
on continuarà sent el punt de consulta per al públic. 

El dipòsit documental tindrà 2 plantes destinades a dipòsits per a la conservació de la
documentació. Cada planta estarà dividida en dipòsits d’uns 150 m2 separats per portes
tallafocs. Aquests diferents espais conservaran arxius administratius: municipals, judi-
cials, consells comarcal i notarials.

En aquests nous dipòsits s’hi conservarà la documentació administrativa de consulta
menys freqüent. La documentació històrica seguirà conservant-se a l’edifici actual de
l’arxiu.

El projecte, la construcció i la dotació de l’equipament necessari d’aquest edifici va a
càrrec de la Generalitat de Catalunya, mentre que la cessió del terreny i el manteniment
de les instal·lacions, un cop en funcionament, serà assumit per l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú.
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Terminis: 
Inici de la construcció del dipòsit: març de 2008
Inauguració prevista el segon trimestre de 2009

Fonts de finançament i pressupost: 
FINANÇAMENT IMPORT
Generalitat de Catalunya
TOTAL 1.740.416,00

PRESSUPOST DESPESES IMPORT
TOTAL 1.740.416,00 

Òrgan gestor: Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Consell
Comarcal del Garraf.

2.3.7. PROJECTE REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE LA CASA
VÍCTOR BALAGUER

El projecte aborda la rehabilitació dels exteriors de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
Edifici construït entre els anys 1882 i 1884 a partir del projecte de l’arquitecte Jeroni
Granell, que el va concebre com un temple clàssic, en forma de T amb el pòrtic i la cúpu-
la situats a la confluència de les dues tracés. Als dos costats del pòrtic s’hi distribueix-
en dues ales simètriques destinades una a Biblioteca i l’altra a Museu. 
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El projecte és molt respectuós amb l’edifici original, vol aconseguir una lectura clara i
evolutiva de l’evolució compositiva en planta i volumetria de l’edifici.

En remarcar aquesta evolució rehabilita les façanes originals concebudes per l’arqui-
tecte Jeroni Granell i deixa la resta de façanes amb una intervenció mínima de neteja i
consolidació, amb l’execució d’aquest projecte es veurà  clarament quina és la part ini-
cial del museu i quines parts s’han anat afegint amb el temps com ampliacions del pro-
jecte inicial destacant la forma inicial com acabada i la resta de les façanes com una
mostra del procés constructiu de l’època, defugint qualsevol tipus d’ornamentació que
no sigui l’existent.

Preveu la neteja de la pedra natural, dels revestiments de calç, els estucs, l’arrebossat,
la capa d’imprimació i el pintat, restauració de cornises, escultures i sobretot la part més
important de l’obra que consisteix en la restauració i reconstrucció dels esgrafiats de les
façanes obra del pintor Josep Mirabent i Gatell. Els esgrafiats de calçs i sorra de mar-
bre presenten moltes zones malmeses, aixecaments i pèrdues que caldrà reconstruir.

L’element unificador del projecte és la cornisa que unifica tot el projecte i li dona contin-
uïtat. És per això que el projecte el vol destacar com a remat continu i potent del qual
s’ordena i remata la composició volumètrica de l’edifici.

Terminis
Durada de les obres cinc mesos, d’abril a setembre de 2009

Pressupost i finançament
FINANÇAMENT IMPORT
Generalitat de Catalunya 200.000,00
Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balaguer 227.010,17
TOTAL 427.010,17

PRESSUPOST DESPESES IMPORT
Primera fase 2008 500.000,00
Segona fase 2009 1.000.000,00
Tercera fase 2010 600.000,00
TOTAL 427.010,17

Òrgan gestor: edifici propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Òrgan Gestor: Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer
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2.3.8. CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ DE L’ARJAU

El nou pavelló poliesportiu del CEIP l’Arjau tindrà una superfície de dos mil metres
quadrats i es construirà dins del recinte escolar. La nova instal·lació s’utilitzarà per a les
activitats escolars i extraescolars de l’escola i del nou IES del barri de Mar, que s’ha de
construir a la Sínia de les Vaques. Així mateix, també acollirà altres activitats esportives
de la ciutat i donarà servei a les activitats lúdiques i festives que s’organitzin des de
l’Associació de Veïns de Mar o des d’altres entitats. 

Aquest nou equipament esportiu disposarà d’una pista longitudinal polivalent que es
podrà usar com a pista de bàsquet, handbol, voleibol i futbol sala. Utilitzada de manera
transversal, l’espai es convertirà en dues pistes de bàsquet. Amb aquesta obra, l’equip
de govern compleix el compromís del Pla de Mandat de treballar per millorar les
instal·lacions esportives escolars amb l’objectiu de possibilitar que l’escola sigui un
espai de referència per al barri i garanteixi una oferta lúdica i esportiva més enllà de l’ho-
rari lectiu.

Les obres està previst que comencin a finals del mes de juny. El pressupost és
2.585.379,12 euros. L’obra compta amb l’aportació de 650.000 euros per part de la
Generalitat de Catalunya.
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2.3.9. ADEQUACIÓ DE LA CASA DE CULTURA

Adequació a les normes d’accessibilitat de la Casa de Cultura, plaça de la Vila, 11. S’hi
preveu instal·lar un ascensor i canviar la instal·lació elèctrica.

Aquesta intervenció està pendent del trasllat imminent del Servei Català d’Ocupació a
unes altres dependències, i ubicat actualment a la planta baixa d’aquest edifici. 

El pressupost és de 380.000 euros.

2.3.10. EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Adequació de les instal·lacions elèctriques de les instal·lacions esportives, per tal
d’adaptar-los a les noves normatives tècniques, amb un pressupost de 85.000 euros.

2.3.11. CONSTRUCCIÓ VORERES DE LA COLLADA

Treballs de construcció de noves voreres a la zona de la Collada.

El pressupost és de 300.000 euros.
Contribucions veïns: 300.000

2.3.12. RENOVACIÓ ÒPTIQUES SEMÀFORS

Substitució  de totes les làmpades dels semàfors de la ciutat per òptiques leds. La
mesura es desenvolupa amb el suport de l’Instituto para la Diversificación y el Desarrollo
Energético (IDAE) i suposarà un important estalvi energètic, econòmic i d’emissions de
CO2. En total es canvien 1.168 bombetes dels semàfors de 39 cruïlles.

El pressupost és de 25.000 euros.
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2.3.13. CONTROL D’ACCESSOS

L’Ajuntament realitzarà una prova pilot per a la implantació de sistemes amb càmera de
control d’accessos que substitueixen les actuals pilones automàtiques que funcionen
amb comandament a distància. 

El pressupost per a la realització d’aquest estudi és de 40.000 euros.

2.3.14. SENYALITZACIÓ INFORMATIVA

Es procedirà a l’actualització de la informació de la senyalització informativa. La princi-
pal actuació correspon a la senyalització de la caserna dels Mossos d’Esquadra i de
l’edifici dels jutjats.  

El pressupost és de 21.000 euros.

2.3.15. PLA DE MOBILITAT

És el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible. La seva
elaboració és obligatòria per a tots els municipis de la província amb una població de
dret superior a 20.000 habitants. 

El seu objectiu és aconseguir una planificació de la mobilitat sostenible i segura, reduir
l’ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans i disminuir les emissions de con-
taminants a l’atmosfera per part del transport.

Aquesta inversió és una primera reserva pressupostària. S’espera firmar el conveni amb
la Diputació de Barcelona per a l’elaboració del pla en els propers mesos. Un cop sig-
nat, es treurà a concurs públic, amb inici de redacció del Pla previst a finals de l’any
2009 o principis de 2010. La data prevista per al final de la redacció del pla és l’any
2011.

S’hi destinaran 30.000 euros.
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2.3.16. PLA DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT

Es posarà en pràctica a principis de l’any 2010. 

Pretén potenciar la mobilitat a peu, millorar les condicions per a la bicicleta, adequar la
circulació del vehicle privat i facilitar les operacions de càrrega i descàrrega.

Per a aconseguir-ho, es duran a terme actuacions com la conversió d’alguns carrers del
centre en vies on la major part del trànsit de vehicles correspongui als veïns i a les
operacions de càrrega i descàrrega, així com la definició de carrers exclusius de
vianants i d’altres de prioritat invertida.  

L’àmbit d’actuació serà els nuclis antics de la Geltrú i de Vilanova i el primer eixample.
Els carrers que delimiten l’àmbit d’actuació són els carrers de la Pastera, Barcelona,
Sitges, Unió, Codonyat, Tetuan, Havana, rambla de Salvador Samà, carrer del Jardí,
Pare Garí, Tarragona, Miquel Guansé, Ca l’Escoda i el torrent de la Pastera.

El pressupost previst és de 50.000 euros.

2.3.17. PLA DE LA BICICLETA (FASE II)

Va ser aprovat per unanimitat al Ple de l’Ajuntament del 3 de juliol de 2006. 
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Defineix el traçat més idoni pel carril bici a la ciutat. La fase I ja s’ha acabat.

Es preveu tenir la redacció final del projecte constructiu de la fase II a mitjans del 2009.
Un cop redactat s’estudiarà el seu desplegament en els propers anys.

És un pla que s’ha consensuat amb els grups polítics municipals i en el marc del Fòrum
de la Mobilitat, que ha comptat amb una gran afluència de ciutadans.

El pressupost previst és de 40.000 euros.

2.3.18. ESPAI JOVES

Edifici de nova construcció, a la rambla de Sant Jordi, entre el camp de futbol i el Pavelló
Poliesportiu del Garraf, on ara s’hi ubica a l’hivern l’Envelat. Serà la plataforma per
poder donar tots els serveis als i les joves de la ciutat, alhora que oferir espais i serveis
a les entitats i col·lectius. 

Comptarà amb sales destinades a usos socials, de foment de la creativitat, lúdics, for-
matius, d’assessorament, etc. i una gran sala per al desenvolupament d’esdeveniments
i actuacions diverses. 

El pressupost per a la redacció del projecte és de 250.000 euros.
Generalitat - Joventut: 250.000 euros.

52



Regidoria de Comunicació

3.1. AFECTACIONS EN LA MOBILITAT

La confluència en el temps d‘algunes de les obres incloses en els diferents camps d’ac-
tuació (Plan E, PINA, Inversions 2009) ha fet necessari que es programin canvis pel que
fa al trànsit de vehicles en alguns dels carrers afectats, i que poden suposar invertir el
seu sentit de la marxa, ja sigui per un període concret, o bé que ja quedi com una mo-
dificació permanent. 

MENTRE DURIN LES OBRES EL PAS DELS VIANANTS SEMPRE ESTARÀ 
HABILITAT I GARANTIT

3.1.1. AFECTACIONS AL CENTRE

Pel que fa a les obres del centre, aquestes es dividiran en dues fases diferents, prenent
com a punt d’inflexió la celebració de la Festa Major de la ciutat. 

3.1.1.1. FASE 1 (des del març fins a la celebració de la Festa Major)

Quan comencin les obres del carrer de Sant Joan, el carrer del Jardí (des del carrer del
Pare Garí fins al carrer del Vapor) continuarà sentit Barcelona. D’altra banda, el carrer
del Vapor (des del carrer del Jardí fins al carrer del Recreo) canviarà de sentit; se cir-
cularà en sentit mar. Finalment, se sortirà del carrer del Vapor mitjançant el carrer del
Recreo, i seguint fins a la rambla de Salvador Samà i carrer del Pare Garí se circularà
en sentit Tarragona, tal i com es fa actualment.

Mentre durin les obres del carrer de Sant Joan, el carrer de Santa Madrona quedarà
habilitat com a carrer sense sortida tant des del carrer de Santa Eulàlia com des del car-
rer de Sant Pau

També es canviarà de sentit el carrer del Teatre, que serà de sentit Barcelona des del
carrer del Pare Garí fins a la rambla de Salvador Samà mentre continuin les obres del
carrer del Teatre, i fins al carrer del Vapor quan acabin les obres del carrer del Teatre. 

Quan comencin les obres del carrer dels Escolapis des del carrer del Col·legi i en direc-
ció a muntanya incloent també al tram inferior del carrer de Sant Gervasi, la circulació
dels vehicles del carrer dels Escolapis es desviarà pel carrer de l’Almirall Colom. A la
vegada, les obres del carrer dels Escolapis i de Sant Gervasi no bloquejaran la circu-

3. AFECTACIONS
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lació de vehicles per la ruta Santa Eulàlia – Miguel de Cervantes – Recreo, que restarà
sempre obert a la circulació de vehicles, excepte els dies puntuals en què es faci la cruïl-
la del carrer de Sant Gervasi amb el carrer de Miguel de Cervantes. En el moment en
què es faci aquesta cruïlla els vehicles es desviaran pel carrer de Santa Madrona, eli-
minant-se per tant la restricció de pas del carrer de Santa Madrona amb el carrer de
Sant Joan.

La circulació de vehicles pel carrer de Pàdua estarà oberta fins al carrer de Sant Pau ja
que el tram de mar del carrer de Pàdua estarà en obres. Quedarà com a ruta de circu-
lació de vehicles el recorregut carrer de Pàdua,  carrer de Sant Pau, tram de muntanya
del carrer de Sant Gervasi i sortida pel carrer de Sant Pere fins a la Plaça Llarga (fins
que s’inicïin les obres d’aquest carrer, el mes de juny) o bé sortida a través del carrer de
Mossén Cots fins al carrer de l’Aigua i carrer de Santa Anna.

El tram de la plaça de les Neus, des del carrer de l’Aigua fins al carrer de Manuel de
Cabanyes quedarà habilitat com a carrer sense sortida (cul de sac), però permetrà les
operacions de càrrega i descàrrega del comerç de la zona.

Mentre estigui en obres el carrer de Sant Joan s’habilitarà el carril de pujada  de la ram-
bla de la Pau per a operacions de càrrega i descàrrega de 8 a 11 del matí entre carrer
del Recreo i la plaça de les Neus. 

La ruta establerta entre els carrers Estudis - Fossar Vell - Església - Sant Antoni quedarà
sempre obert a la circulació de vehicles excepte en el moment puntual en què es faci la
cruïlla del carrer de Josep Anton Marquès amb el carrer del Fossar Vell, corresponent a
les obres dels carrers dels Horts i de Josep Anton Marquès amb inici previst al juny,
quan la circulació de vehicles del carrer dels Estudis es desviarà pel carrer Major, el qual
canviaria puntualment de sentit cap a la plaça Llarga. 

Les obres dels carrers dels Horts i de Josep Anton Marquès originaran carrers sense
sortida (cul de sac) en els carrers de l’Ametller, de Joaquim Mir i Major.

Es mantindrà sempre oberta a la circulació de vehicles la ruta formada pels carrers
Joaquim Mir - Sant Josep - Sant Magí - Tarragona. 

Queden també com a rutes de contorn sempre obertes el carrer de la Unió, el carrer de
la Pastera, la rambla de Salvador Samà, el carrer del Pare Garí, el carrer de Tetuan, el
carrer Codonyat, el carrer de l’Havana i la ronda Ibèrica. 
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Mentre estigui en obres el carrer de Sant Joan s’habilitarà el carril de pujada de la ram-
bla Principal per a operacions de càrrega i descàrrega en horari comercial de matí entre
el carrer de Miguel de Cervantes i la plaça de les Neus.

Mentre durin les obres al centre s’ampliarà el nombre de zones de càrrega i descàrre-
ga. 

Aquestes rutes s’han plantejat als diferents serveis d’emergència de la ciutat i han estat
validades. Així doncs, en aquesta proposta sempre queda un carrer apte a la circulació
a una distància acceptable des de qualsevol punt. 

3.1.1.2. FASE 2 (a partir de la celebració de la Festa Major)

Quedarà oberta a la circulació de vehicles una ruta formada pels carrers del Jardí – Sant
Joan - tram del costat de mar del carrer Pàdua, amb sortida pels carrers de Santa
Eulàlia, de Miguel de Cervantes i del Recreo.

Mentre estigui en obres el tram de mar del carrer dels Escolapis, quedarà obert a la cir-
culació de vehicles el carrer de Manuel Marquès, el carrer de l’Almirall Colom i el carrer
de la Providència.

Mentre estigui en obres tot el contorn de la plaça de les Neus, quedarà oberta a la cir-
culació de vehicles una ruta formada pels carrers de la Bomba, de Manuel de Cabanyes,
fins al carrer de Santa Anna, punt on es desviarà cap al carrer de Santa Anna avall fins
a la rambla de Salvador Samà.

El carrer de Joaquim Mir i el carrer dels Tarongers quedaran com a carrers sense sorti-
da (cul de sac) des del carrer de Sant Josep, a causa de les obres del carrer dels Horts.
Es mantindrà sempre oberta a la circulació de vehicles la ruta formada pels carrers
Joaquim Mir - Sant Josep - Sant Magí - Tarragona. 

Queden com a rutes de contorn sempre obertes el carrer de la Unió, carrer de la
Pastera, la rambla de Salvador Samà, carrer del Pare Garí, carrer de Tetuan, carrer del
Codonyat, carrer de l’Havana i la ronda Ibèrica.

A la vegada, l’eix Santa Eulàlia – Miguel de Cervantes - Recreo restarà sempre obert a
la circulació de vehicles. 
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3.1.2. REURBANITZACIÓ DE LA RAMBLA DE LA PAU

3.1.2.1. FASE 1 (tram entre la plaça de Gumà i Ferran fins al carrer del Marquès del
Duero/Forn del Vidre)

La circulació de vehicles a la rambla transversal (rambles de l’Exposició, de Josep
Tomàs Ventosa, de Josep Antoni Vidal i de Jaume Balmes) no es veurà afectada per les
obres de la rambla de la Pau. Per la seva banda, el carrer del Marquès del Duero man-
tindrà la circulació de vehicles, però ara en sentit Barcelona i fins a unir-se amb el car-
rer del Forn del Vidre, el qual mantindrà el doble sentit de circulació des del carrer de
Magdalena Miró fins a l’estació. Les obres, però, tallaran la circulació de vehicles a la
propia rambla de la Pau i deixaran el carrer de Josep Anselm Clavé com a carrer sense
sortida des del carrer de la Restauració.

El carrer de Magdalena Miró canviarà de sentit de circulació, passant a ser en sentit mar
des de la rambla de Josep Tomàs Ventosa fins al carrer del Forn del Vidre. 

La rambla de Salvador Samà quedarà de sentit únic, en direcció mar, i donarà entrada
al carrer del Marquès del Duero. 

Tots aquests canvis quedaran permanents un cop finalitzades les obres.

3.1.2.2. FASE 2  (tram entre el carrer de la Boia/Àncora fins al carrer de Pere
Jacas/Conxita Soler)

L’inici d’aquets fase es farà a partir de l’obertura del pas sota via de la rambla de Joan
Baptista Pirelli. 

Amb aquesta fase, la circulació de vehicles a la rambla de la Pau a partir d’aquest tram
quedarà eliminada. 

L’esquema viari al costat de llevant de la rambla de la Pau quedarà de la següent manera:

- els carrers de les Balears i dels Boters i els carrers de la Llibertat i del Gas seran de
baixada

- el carrer de les Canàries serà de pujada

- el carrer de l’Àncora serà de doble sentit des de la ronda d’Europa fins al pas sota via
del carrer de Magdalena Miró
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Aquestes modificacions que es farà quan s’iniciïn les obres, quedaran permanents un
cop hagin finalitzat els treballs. 

El carrer de Pere Jacas quedarà sempre obert a la circulació de vehicles en sentit
Barcelona. I el carrer de la Boia s’obrirà a la circulació de vehicles en sentit Tarragona. 

La rambla de Joan Baptista Pirelli serà de sentit únic de baixada en la seva prolongació
des de la rambla de Salvador Samà fins al carrer de Pere Jacas, i des de Pere Jacas
fins al passeig del Carme es mantindrà de doble sentit habilitant un accès alternatiu de
vehicles al pàrquing de la plaça de la Mediterrània.

3.1.2.3. FASE 3 (tram entre el carrer de Pere Jacas/Conxita Soler fins al passeig
del Carme/Marítim)

Aquesta fase s’iniciarà a partir de mig setembre.

L’esquema viari del contron serà el mateix que en la fase 2, només que s’amplia el tram
de la rambla de la Pau afectat per la prohibició de circulació de vehicles perquè en els
trams ja executats de la rambla de la Pau es manté la restricció de vehicles excepte per
l’accès a guals un cop acabades les obres. 

3.1.2.4. AFECTACIONS EN EL BUS URBÀ

Amb la reurbanització de la rambla de la Pau, les línies 1 i 2 del bus urbà es veuran afec-
tades quant a trajecte, fet que suposarà el canvi d’ubicació d’algunes de les parades
actuals. 

Així doncs, la Línia 1 canviarà el seu itinerari al seu pas per la rambla transversal, bai-
xant per a rambla de Salvador Samà i girant novament pel carrer del Marquès del Duero.
A l’alçada del carrer del Forn del Vidre recuperarà el seu itinerari habitual. En aquest nou
recorregut quedaran anul·lades les actuals parades 15 (rbla. de la Pau/plaça de Gumà
i Ferran)  i 16 (Can Pahissa), i se n’establiran dues de noves, una davant de l’escola Pia,
i l’altra al carrer del Marquès del Duero, a l’alçada de la rambla de la Pau, i que man-
tindrà el nom de Can Pahissa. La Línia 4 també es desviarà pel carrer del Marquès del
Duero.

D’altra banda, la Línia 2 també canviarà el seu recorregut, girant pel carrer de la Llibertat
(enlloc d’anar fins a la rambla de la Pau) i recuperant la seva trajectòria habitual un cap
arribat a la cruïlla amb la rambla transversal. Aquí les actuals parades que s’anul·len són
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la 28 (Can Pahissa) i la 29 (rbla. de la Pau, 1-5), que quedaran reubicades. La primera
es reubicarà a la cruïlla del carrer del Forn del Vidre /Llibertat i la segona a la rambla de
Josep Tomàs Ventosa.

3.1.2.5. REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA RAJANTA

La plaça de la Rajanta esdevindrà de vianants i no s’hi permetrà el pas de vehicles. Així
doncs, el carrer de la Sínia de les Vaques quedarà com a carrer sense sortida (cul de
sac) des del carrer de l’Àncora. 

3.1.2.6. ASFALTATS

En els trams de la ronda d’Europa i de la ronda Ibèrica que cal asfaltar es mantindrà
sempre una calçada de vehicles oberta i habilitada en doble sentit de circulació mentre
durin les obres. Pel que fa al passeig de Ribes Roges, però, mentre es realitzin els tre-
balls d’afaltat s’habilitarà trànsit alternatiu o rutes alternatives segons el tram. 
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3.2. AFECTACIONS EN ELS SERVEIS

3.2.1. AFECTACIONS EN EL SERVEI DE NETEJA

A mesura que es vagin realitzant les obres a diferents punts de la ciutat, el servei de
neteja es veurà modificat. Així doncs, en els carrers on s’hi estigui actuant no es rea-
litzarà la neteja ordinària, però si que, al seu torn, es reforçarà la dels carrers perime-
trals. Això no vol dir que aquests carrers quedin desatesos, sinó que serà deure dels
responsables de l’obra els encarregats de vetllar perquè aquests espais es mantinguin
nets durant els treballs.  

3.2.2. CANVI D’UBICACIÓ DELS CONTENIDORS 

En la mesura que sigui necessari, les ubicacions actuals dels diferents contenidors
s’aniran modificant per donar un bon servei a la ciutadania mentre durin les obres. Els
canvis s’aniran produïnt d’acord amb l’avaçament dels treballs, i s’informarà amb temps
i forma de les noves situacions dels contenidors.

3.2.3. ITINERARIS D’EMERGÈNCIA

Al llarg de tot el període que durin les obres, hi haurà una coordinació constant entre
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i els diferents serveis d’emergència per garantir els
itineraris d’emergència en cas que es produís cap incidència i calgués actuar.
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3.3. EL CALENDARI  D’ACTIVITATS I LES OBRES

Donat el gran volum d’obres que s’inicien ara i que s’allargaran fins a final d’any, des de
les diferents regidories de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’ha estat treballant per
tal de garantir que es puguin dur a terme amb total garanties les diferents activitats cul-
turals, lúdiques i esportives  programades per a aquest 2009 al carrer.

En aquest sentit, en la majoria de casos s’ha condicionat l’inici de la majoria obres per
tal que aquestes no interferissin en celebracions concretes, com és el cas de les festes
majors de barri. 

En d’altres casos, durant la celebració d’algunes activitats previstes, tot i que paral·lela-
ment s’estaran duent a terme algunes obres, aquestes no estaran incloses en el seu
àmbit d’incidència. En aquest sentit s’informarà puntualment si hi ha algun accès restrin-
git o quina és la millor manera d’accedir a les activitatst programades. 

Només en alguns casos concrets s’ha considerat buscar itineraris i espais alternatius als
ja tradicionals o previstos en les programacions perquè coincideixen en el temps obres
i activitats i, en aquests casos concrets, no es pot modificar la planificació dels treballs
per qüestions de terminis. Aquests, però, seran una minoria i, tot i amb això, es comu-
nicarà pertinentment a la ciutadania per tal de fer-la coneixedora dels possibles canvis. 

Aquesta és una tasca que puntulament anirà duent a terme l’Ajuntament: posar en
coneixement de la ciutadania i dels visitants de la ciutat de totes les possibles modifica-
cions d’espais, calendaris o accessos que es puguin produir al llarg d’aquest període
d’obres en què es veurà immersa la ciutat. 
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3.4. MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I
CIUTADANA

L’Ajuntament és conscient que totes aquestes actuacions i modificacions, encara que
siguin per un període de temps determinat, ocasionaran múltiples molèsties als ciu-
tadans i ciutadanes que viuen, treballen i transiten pel espais afectats. És per això que
l’Ajuntament ha previst una sèrie d’accions i mesures per tal de mínimitzar l’impacte en
les activitats diàries dels vilanovins i vilanovines.

3.4.1. FACILITAR L’ACTIVITAT DIÀRIA

Les principals mesures que l’Ajuntament posa en marxa per ajudar a pal·liar els efectes
de les diferents actuacions en algunes zones de la ciutat van adreçades, per un cantó,
a les afectacions a les persones i en segon lloc a l’activitat econòmica i empresarial.

- Afectacions a les persones. 

• Totes aquelles persones que siguin titulars d’un gual d’aparcament en un car-
rer on quedi impossibilitat l’accés durant les obres gaudiran d’un descompte en
el pagament del gual de l’any 2009 proporcional a la durada de les obres.

• Els titulars de guals afectats per les obres poden gaudir d’un descompte del
50% en els aparcaments públics municipals (Casernes, Charlie Rivel) durant el
període de temps que  no puguin utilitzar els seus guals per les obres.

- Suport a les persones amb mobilitat reduïda. Totes les actuacions que suposin fer
més difícil caminar per la via pública tindran el servei “Personal d’ajut”, que acom-
panya a les persones que ho necessiten en l’entrada i sortida dels habitatges i el
trànsit pel carrer si és necessari.

- Tots els establiments comercials, d’hosteleria i restauració que resultin afectats
per les obres en el carrer on estan establerts tindran una bonificació en l’impost de
recollida d’escombraries l’any 2009 proporcional a la durada de les obres.

Cal recordar també que aquest any l’Ajuntament no ha augmentat aquells tributs que
impliquen directament creació d'activitat econòmica, com l'impost sobre construccions,
la taxa de llicència d'obres i la taxa de llicència d'obertura d'activitats.
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3.4.2. INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA

Al llarg de tot el període que durin les obres, hi haurà en marxa una campanya infor-
mativa a través dels mitjans de comunicació locals, reunions i trobades amb els veïns i
comunicació directa a través de cartes, senyals i cartells.

3.4.3. PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I COMERCIAL

Paral·lelament a les accions informatives amb la ciutadania, es durà a terme una cam-
panya de suport al comerç i les empreses locals, per tal que les dificultats d’accés es
vegin compensades per un increment de la informació.

A més, l’Ajuntament ha posat en marxa ja fa algunes setmanes iniciatives per fomentar
l’accés al centre comercial, com ara el descompte de mitja hora gratuïta en els aparca-
ments municipals i descomptes en el transport urbà de viatgers per a diferents col·lec-
tius.

També es reforçarà notablement amb nova senyalització la informació sobre les difer-
ents opcions d’aparcament i circulació a la ciutat, especialment en les entrades i sortides
i els accessos al centre.

Vilanova i la Geltrú, març de 2009
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