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NOM DE LA PROPOSTA:
COMPLIMENT DEL REGLAMENT DEL CONSELL DEL MEDI AMBIENT
PERSONA/ ENTITATQUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA
Jaume Marsé -APMA
DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE:
Medi Ambient
ESTAT DE LA PROPOSTA:
Aquesta proposta ha estat aprovada i resolta favorablement.

La proposta s’està complint en tots els seus aspectes.

Durant el 2016 el Consell es va reunir tres vegades (16 de febrer, 30 de juny i 15 de desembre) i
es va fer acta de cada consell i s’envià als membres .

Al Consell del desembre es va escollir una comissió permanent, formada per representants de
l’APMA, l’AAVV del barri de Mar, i la Plataforma Ortoll, a més de l’Ajuntament.

La comissió permanent ja s’ha reunit el dimarts 31 de gener de 2017 i està prevista una segona
reunió el proper 7 de març. Ambdues reunions serveixen per a preparar el proper Consell
Municipal previst pel dijous 23 de març, i definir els temes i l’ordre del dia a tractar.

ES DONA PER TANCADA AQUESTA PROPOSTA DE L’AMO

Febrer 2017
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NOM DE LA PROPOSTA: DIA DELS VALORS REPUBLICANS I DE LES VÍCTIMES DE LA REPRESSIÓ
FRANQUISTA
PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA
ASSOCIACIÓ GARRAF PER LA REPÚBLICA
DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE:
Cultura
ESTAT DE LA PROPOSTA:

Aquesta proposta ha estat aprovada pel Ple Municipal.

El Ple Municipal celebrat el 13 de febrer de 2017 ha aprovat:
 La proposta d’establir el 14 d’abril com el “Dia dels valors republicans i de les víctimes de
la repressió franquista” a Vilanova i la Geltrú.
 Realitzar, durant el mes d’abril, un acte institucional relacionat amb el record i homenatge
al govern democràtic i republicà anterior al cop d’estat del 1936, amb les persones que
varen perdre la vida o la llibertat defensant la democràcia durant la guerra civil i amb les
persones que varen patir la repressió durant la dictadura del general Franco

ES DONA PER TANCADA AQUESTA PROPOSTA DE L’AMO

Febrer 2017
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NOM DE LA PROPOSTA:
Visibilitzar l’agermanament amb la ciutat de Matanzas
PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA:
Casal d’Amistat Cuba Garraf “Camilo Cienfuegos”
DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE:
Agermanaments
ESTAT DE LA PROPOSTA:

En data 8 de maig de 2017 el Ple Municipal aprova Visualitzar l’agermanament amb la ciutat de
Matanzas.

S’inicia el treball per visualitzar l’agermanament des de la regidoria d’ Agermanaments i l’entitat
Casal d’Amistat Cuba Garraf “Camilo Cienfuegos”.

ES DONA PER TANCADA AQUESTA PROPOSTA DE L’AMO

Juny 2017
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NOM DE LA PROPOSTA:
CAMINS ESCOLARS: PROMOVEM ESPAIS PÚBLICS PER A INFANTS I JOVES
PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA:
DIVERES AMPA – PLATAFORMA CAMINS ESCOLATS CIUTAT EDUCADORA
DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE: INFÀNCIA
ESTAT DE LA PROPOSTA:
Aquesta proposta ha estat aprovada i s’ha creat un grup de treball sobre Camins escolars.
Després de l’aprovació a l’Assemblea Municipal Oberta del passat 26 de novembre de 2016 de la
proposta sobre camins escolars – ciutat educadora, es va realitzar una primera reunió el dia 29 de
novembre on van participar l’alcaldessa Neus Lloveras, i els regidors Blanca Albà i Joan Martorell.
Es va acordar conformar una comissió de treball mixta, amb participació de personal tècnic i
polític de l’ajuntament i membres de la plataforma, per tal de dissenyar i fer seguiment dels
treballs dels camins escolars – ciutat educadora.
La primera reunió de la comissió de treball es va realitzar el dia 13 de desembre i hi van participar
els regidors Blanca Albà i Joan Giribert, la persona referent d’Infància de l’Ajuntament i 5
membres de la plataforma. En ella es va designar la Blanca Albà com a referent política de les
reunions, i es va acordar que també es comptaria amb participació tècnica de les diferents
regidories implicades, en concret personal tècnic de projectes, obres i mobilitat.
L’Ajuntament proposa treballar en 2 sentits: a mig termini (mesos), i en temes immediats i
urgents. Les accions però, estaran condicionades pel pressupost municipal disponible i per les
subvencions que l’Ajuntament pot rebre.
La segona reunió es va celebrar el 25 de gener i des de la Plataforma es van exposar diferents
punts greus de seguretat que afecten a l’entorn de les escoles i es va sol·licitar una priorització de
les mateixes. S’explicaren també experiències d’altres municipis. A la reunió es va acordar que la
Plataforma faria arribar a l’Ajuntament la informació concreta de les problemàtiques a cada
escola de Vilanova per així poder prioritzar i valorar quines accions es podrien executar. La
propera reunió es celebrarà el 15 de març de 2017.
S’arribà a diversos acords com establir les necessitats més urgents a la propera reunió o que
l’Ajuntament torni a sol·licitar la subvenció de Camins Escolars a la Diputació. Aquesta subvenció
permetria dissenyar el projecte sobre Camins Escolars.
ES DONA PER TANCADA AQUESTA PROPOSTA DE L’AMO
Febrer de 2017
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NOM DE LA PROPOSTA:
MILLORES A L’ESPAI SITUAT ENTRE LA VIA DEL TREN I LA RONDA DE LA MAR MEDITERRÀNIA
PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA
MARGA SERRA
DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE:
SERVEIS VIARIS
ESTAT DE LA PROPOSTA:
Aquesta proposta ha estat aprovada i resolta favorablement.
Aquest solar està inclòs a la relació d’espais municipals on es duen a terme actuacions amb
regularitat de neteja i jardineria. En data 2 de desembre, es va realitzar una inspecció a la zona i
pel que fa a l’estat de conservació i neteja es troba en bon estat.

ES DONA PER TANCADA AQUESTA PROPOSTA DE L’AMO

Febrer de 2017
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NOM DE LA PROPOSTA:
MESURES PER AUGMENTAR LA SEGURETAT AL VOLTANT DE L’ESCOLA SANT JORDI
PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA:
AMPA SANT JORDI
DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE:
MOBILITAT
ESTAT DE LA PROPOSTA:
Pendent.

Vilanova i la Geltrú, febrer de 2017
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NOM DE LA PROPOSTA:
MILLORES A L’EIXAMPLE MAR
PERSONA/ ENTITAT QUE VA PRESENTAR LA PROPOSTA
AV. BARRI DE MAR
DEPARTAMENT MUNICIPAL RESPONSABLE:
URBANISME
ESTAT DE LA PROPOSTA:
Aquesta proposta es va tractar a la Comissió Informativa de Territori i Espai Urbà en data
12/12/2016 i no ha estat aprovada pels següents motius:

Fase 1 zona 1-2 solars: com bé diu el seu nom són solars i per tant no en podem disposar
d’ells al tenir tots ells propietari i no ser sòls de cessió per a equipaments. Tots aquests solars
tenen assignat un aprofitament privat, principalment residencial encara que també hi ha
hoteler, com a conseqüència d’un procés urbanístic d’aprovació de les diferents figures de
planejament i de gestió i de la inscripció al registre del projecte de reparcel·lació. Aquests
solars han estat molt de temps sense construir-se degut a la llarga crisi econòmica que hem
patit i que ha fet que els bancs creditors es quedessin amb el solars i per tant que en siguin
els propietaris fins fa poc. Actualment els bancs han deixat de ser els propietaris per haver
venut tots els actius de Pirelli Mar a un fons americà que es diu Castlelake. Aquest fons per
desenvolupar aquests actius, ha creat una nova societat conjuntament amb l’empres Merlin
que es diu Aedas. Al seu front hi un delegat que recentment ha vingut a l’Ajuntament a
presentar-se i a explicar què és el que vol fer amb aquests solars. D’aquests converses, ens
han manifestat que ja estan treballant en el projecte per acabar els dos edificis que estan
actualment en estructura i que donen molt mala imatge i que també estant estudiant la resta
de solars per tramitar una modificació del planejament aprovat, que permeti fer un producte
més atractiu. Per tot això no podem fer una altre cosa que intentar mantenir l’ús de espai
per a gossos d’un dels solars fins que no es faci l’obra i poca cosa més, ja que per fi tenen
voluntat de tirar-ho endavant. Quant a la neteja dels solars, cal dir que aquesta ja s’ha fet.

Fase 1 zona 3 serveis: La no existència de serveis és una conseqüència de la no construcció
dels edificis previstos i per tant al no ser-hi, no hi han locals comercials en planta baixa que
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puguin donar vida al barri, quiosc, fleca, etc . En l’espai públic mitjançant concessió es pot
donar el permís per posar un quiosc o similar però pensem que no hi haurà demanda si
primer no es crea vida, amb el desenvolupament dels edificis i per tant amb el creixement
del barri.

Fase 2 edifici calderes: D’aquest edifici s’ha fet un projecte de recuperació però el seu cost
per rehabilitar-ho no es pot assumir avui dia per l’Ajuntament, a no ser que es pogués
aconseguir alguna subvenció important però no ha estat així, ja que les que hi ha tenen uns
imports que només permeten mantenir i reparar el patrimoni existent. També s’ha mirat que
alguna inversió privada pogués assumir aquest cost mitjançant una concessió previ concurs,
però mai a pogut ser possible per l’elevat cost de rehabilitació, més 3,5 M€. Aquest intent de
trobar un inversor per recuperar aquest edifici amb algun projecte atractiu que doni vida a la
zona es continua intentant i no fa massa es va intentar per posar uns cinemes, més
antigament per fer un show room de Lego, etc.

ES DONA PER TANCADA AQUESTA PROPOSTA DE L’AMO

Febrer 2017

