Dossier informatiu

Inversions finalitzades i a punt d’iniciar-se al
municipi de Vila-seca durant l’any 2018

Vila-seca, 17 de setembre de 2018

INVERSIONS ANY 2018

FINALITZADES I EN TRÀMIT

INVERSIONS ANY 2018

FINALITZADES I EN TRÀMIT

La Plana:

222.299,40 euros
Inversions d’inici imminent

•

•

Reforma del Centre Cívic de la Plana (instal·lació d’ascensor, eliminació de
barreres arquitectòniques i renovació de façana). Obres a punt d’iniciar-se.
PRESSUPOST PARTICIPATIU
90.163,40 €
Renovació de jocs infantils a la Plana (parc de Ramon Roig i zona Esportiva)
Memòria valorada aprovada
132.136,00 €

La Pineda:

1.694.755,18 euros
Obres finalitzades

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senyalització de l’aparcament a l’entorn dels carrers de Victòria dels Àngels,
d’Amadeu Vives i de Plàcido Domingo PRESSUPOST PARTICIPATIU 30.000,00 €
Renovació pous clavegueram: C. d’Enric Morera / Emili Vendrell
78.940,27 €
Renovació pous clavegueram: C. d’Emili Vendrell / Pep Ventura 101.900,28 €
Renovació pous clavegueram: C. d’Alfredo Kraus / Emili Vendrell 67.289,98 €
Nova xarxa de clavegueram i asfaltat al carrer de Joaquim Serra 262.458,95 €
Asfaltat del carrer dels Muntanyals
52.382,33 €
Reforç d’il·luminació dels passos de vianants del pg. de Pau Casals 15.000,00 €
Escola Cal·lípolis: instal·lació de calefacció a gas
54.865,03 €
Instal·lació d’una font al Campus. PRESSUPOST PARTICIPATIU
5.070,39 €
Pacificació trànsit al c. d’Amadeu Vives PRESSUPOST PARTICIPATIU 9.240,63 €
Regeneració de la platja de la Pineda (100.000 m3 de sorra) APT 493.923,33 €
Baranes de fusta en un tram del carrer de Joaquim Serra
Eliminació de barreres arquitectòniques al carrer d’Amadeu Vives
Punt de càrrega de vehicles elèctrics al vial interior del passeig de Pau Casals

Inversions d’inici imminent
•
•
•
•

Renovació de pous de clavegueram: passeig de Pau Casals / Emili Vendrell / Pep
Ventura / Montserrat Caballé
226.227,99 €
Segona fase dels jocs infantils del Parc dels Prats
97.456,00 €
Millora de l’accessibilitat viària als carrers (fase 6, final)
200.000,00 €
Segona fase d’eliminació de barreres arquitectòniques (passeig de Pau Casals i
carrers de Monestir de Poblet i Hipòlit Làzaro)
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Vila-seca:

2.240.480,74 euros
Obres finalitzades

•
•
•
•
•

Construcció d’un parc caní (espai d’esbarjo per a gossos ubicat a la zona entre
Via Màxima / Raval de la Mar) PRESSUPOST PARTICIPATIU
56.261,37 €
Pavimentació aparcament del Parc d’Austràlia (64 places d’aparcament gratuït)
i asfaltat del passeig de la Ciutat de Melbourne
118.589,00 €
Nou aparcament pavimentat situat entre el c. de Reus i l’avinguda de la
Generalitat (81 places d’aparcament gratuït)
218.074,00 €
Il·luminació de la rotonda per sobre de l’A7 (Raval de la Mar) per millorar
l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda:
52.383,24 €
Reforma integral de l’enllumenat del carrer de la Feredat
24.337,00 €

Inversions d’inici imminent
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliació jocs infantils al Parc de la Riera PRESSUPOST PARTICIPATIU 47.236,80 €
Millora de l’accessibilitat a l’avinguda de Ramon d’Olzina al pas del pont del
ferrocarril
133.455,00 €
Restitució de l’enllumenat públic a la 3a fase del polígon l’Alba
63.200,00 €
Obres pels acabats interiors i de restauració del Castell de Vila-seca i
construcció d’una vorera perimetral a l’edifici
168.751,00 €
Reforç enllumenat dels passos de vianants (fase 1 en execució)
90.041,54 €
Eliminació de barreres arquitectòniques (fase 1 en execució)
150.449,06 €
Renovació de la xarxa de residuals, nova xarxa de pluvials i millora urbana del
carrer de Sant Jordi
319.778,80 €
Instal·lació de càmeres de videovigilància (Campus i Castell
134.925,16 €
Millora de les pistes de tennis a l’estadi municipal
50.000,00 €
Instal·lació de dues àrees de salut al parc de la Torre d’en Dolça
56.956,40 €
Millora i ampliació de jocs infantils a diversos parcs del municipi (parc dels
Aragalls, parc de l’Hort del Pep, parc de la Formiga, parc del pati del Colomí,
parc de la Rambla de Catalunya i parc de les Illes
556.042,37 €

RESUM INVERSIONS AL MUNICIPI ANY 2018
4.157.535,32 euros
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