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SEGUIMENT DE LES PROPOSTES APROVADES A LA   

 4a ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

 

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 
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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 

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 
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