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Més mòduls de contenidors soterrats
L’Ajuntament de Vilafranca ha adquirit darrerament tres mòduls
de quatre contenidors soterrats per instal·lar en vies públiques
de la Vila que actualment estan en obres de nova urbanització.
Concretament aquests mòduls aniran situats a la cruïlla de
l’avinguda de Barcelona amb el carrer de Misser Rufet  i a la
cruïlla de l’avinguda de Barcelona amb el carrer de Santa Clara
(font de Sant Magí). L’altre anirà a la plaça de Josep Anselm
Clavé prop de la cantonada amb el carrer del Carme. Els mòduls
són de quatre contenidors cadascun, tres contenidors per a
brossa inorgànica i un contenidor per a brossa orgànica, de
1.100 litres cadascun. Disposen d’una obertura semblant a una
bústia, per la qual s’han de dipositar les bosses d’escombraries.
El buidatge dels contenidors és diari com a la resta de
contenidors d’orgànica i inorgànica que hi ha a la Vila i el fa el
mateix camió de recollida a través d’un elevador hidràulic. Els
mòduls seran del mateix estil del que està funcionant des de
fa uns quants mesos a la plaça de l’Oli. La instal·lació dels
contenidors anirà a càrrec de les mateixes empreses que
executen les obres d’urbanització i permetrà eliminar contenidors
i, per tant, obstacles a la via pública.

La Diputació redactarà el projecte
de restauració del Convent dels
Trinitaris
L’Alcalde de Vilafranca Joan Aguado i el president de la Diputació
de Barcelona Manuel Royes han signar un conveni pels quals
la Diputació, en el marc del desenvolupament del Protocol
General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat i a través del
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, es farà càrrec de la
redacció del projecte de restauració del convent dels Trinitaris,
situat al carrer de la Font. El projecte comprendrà, a banda de
la restauració de l’espai, estudis tècnics i científics previs com
estudis històrics, recerca arqueològica, caracterització de
materials, estudi geotècnic i excavacions arqueològiques. La
redacció del projecte, estimada en un import màxim de 61.800
euros (gairebé 10,3 milions de pessetes), serà gestionada i
finançada íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Finalitzada l’ampliació de les voreres
del carrer de l’Espirall
Aquest mes de novembre van quedar llestes les obres
d’ampliació de voreres del carrer de l’Espirall, entre el carrer
del Nord i l’avinguda de la Pelegrina. El projecte ha consistit
en l’enderroc de les voreres existents, la construcció de noves
ampliant-les fins a unes dimensions de dos metres i mig a
banda i banda del carrer i la construcció de passos de vianants
adaptats a les cantonades per suprimir barreres
arquitectòniques. També queda definit un carril d’estacionament
d’un metre i setanta-cinc centímetres a cada banda i un carril
central de circulació de vehicles de tres metres i mig. El projecte
també inclou la recol·locació dels bàculs d’enllumenat públic
existents, la senyalització vertical i horitzontal i la plantació
d’uns 125 arbres. Les obres han tingut un pressupost de
302.763,16 euros (poc més de 50 milions de pessetes). Aquesta
actuació ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació
de Barcelona que cobreix gairebé el 50% del seu import.
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Mòduls per a invidents en dues cruïlles
semafòriques més
L’Ajuntament ha adjudicat a una empresa especialitzada la
instal·lació de 12 mòduls de la tecnologia anomenada Ciberpas
per facilitar el pas de persones invidents per les cruïlles amb
regulació semafòrica. Aquesta tecnologia, dissenyada amb
l’objectiu d’atorgar autonomia personal a les persones amb
discapacitat visual, es basa en un modern disseny electrònic
que permet sonoritzar els encreuaments amb semàfors. A
Vilafranca ja n’hi ha d’instal·lats en diverses cruïlles i seguint
amb el Pla director d’accessibilitat de la Vila, que marca que
anualment i previ consens amb els diferents col·lectius es
portaran a terme actuacions d’adaptació dels semàfors de la
Vila, enguany els 12 nous mòduls s’instal·laran a les cruïlles
del c/ Eugeni d’Ors amb c/ Francesc de P. Bové i Sant Antoni
M. Claret i de la plaça de l’Era Enrajolada amb c/ Progrés,
Hermenegild Clascar i Ponent. Aquesta tecnologia és activada
per la pròpia persona discapacitada mitjançant un petit
comandament a distància de la mida d’un clauer que evita
d’aquesta manera sons innecessaris quan cap usuari ho
necessita.

L’Oficina d’Atenció Ciutadana està
oberta ininterrompudament fins a les
7 de la tarda
Amb la voluntat de millorar l’atenció al ciutadà, l’Ajuntament
de Vilafranca ha ampliat notablement l’horari d’obertura de
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de planta baixa de la Casa de la
Vila. L’horari ha passat a ser de dilluns a dijous, d’1/4 de 9 del
matí a 7 de la tarda ininterrompudament. Els divendres es
mantindrà l’horari actualment vigent, és a dir, d’1/4 de 9 del
matí a les 2 del migdia. Aquesta ampliació s’ha pogut abordar
gràcies a una reestructuració dels recursos humans que ha
permès destinar una persona més a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana. Aquest servei ha acabat la seva reestructuració amb
el nomenament d’una persona que fa la tasca de cap de l’Oficina,
que portarà la coordinació dels serveis que atenen al públic a
la planta baixa de la Casa de la Vila.

Obres de reforma de la plaça de Josep
Anselm Clavé
Aquest desembre han d’haver finalitzat les obres de reforma
de la plaça de Josep Anselm Clavé.
La remodelació, amb un import import superior als 50.500
euros (uns 8.400.000 pessetes), reordena els diferents espais,
els destinats a l’estacionament, a la circulació i als vianants.
Així, s’ha suprimit la illeta central i, per tant, l’estacionament
al mig de la plaça, es crea un carril central amb d’un sol sentit
de circulació que, des del carrer de la Lluna, permet anar cap
al carrer de la Muralla de Sant Magí, cap al carrer del Pou de
la Pina o cap al carrer del Carme. A banda i banda d’aquest
carril central s’hi ha ampliat les voreres i alhora s’hi permet
l’estacionament. En les voreres ampliades hi ha espai suficient
per col·locar-hi mobiliari urbà i en una fins i tot s’hi planten
arbres.


