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Imatge de la presentació del pla d'inversions 2018 que es va dur a terme a finals de
l'any passat.

L’Ajuntament presenta el calendari del pla d’inversions d’aquest
2018

Dimarts 16 de gener de 2018

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha presentat avui el calendari previst del pla
d’inversions 2018 que ascendirà a 5,1 milions d’euros. El conjunt d’actuacions, una
quarantena, es divideix en tres grans blocs: un destinat a la millora de la via pública
(2,2 milions d’euros), un altre centrat en els equipaments (2,1 milions d’euros) i un
darrer d’inversions en matèria de medi natural i mobilitat o altres inversions
compromeses en el pressupost de 2018 (800.000 euros).

Segons assenyala l’alcalde, Ignasi Giménez, “aquest serà l’esforç inversor més
important que s’ha realitzat a Castellar del Vallès en els darrers deu anys”.
“Tot això –afegeix– ho podem fer amb recursos propis, sense incrementar
l’endeutament, gràcies al rigor que durant anys hi ha hagut en l’aplicació del
pressupost”.

El gruix de les obres es concentrarà a la primavera i inclou, entre d’altres la segona
fase d’arranjament de L’Illa del Centre i l’adequació de l’Espai Tolrà.

Gener – març: inici de treballs

Segons les previsions realitzades pels serveis tècnics, les primeres inversions que es
duran a terme aquest primer trimestre gener-març són la implantació de càmeres de
videovigilància a les urbanitzacions i la finalització de les obres de millora dels
lavabos i de la sala de residus del Mercat Municipal, a més de l’adequació ja
finalitzada de l’antiga masoveria del Palau Tolrà com a noves dependències
municipals.

Aquest mateix trimestre s’iniciaran els treballs d’adequació dels aparcaments de
Torre Balada, el cementiri i la ronda de Llevant, amb una durada prevista de tres
mesos. També començaran tres actuacions que es perllongaran fins a l’estiu: la 2a
fase de L’Illa del Centre, que inclou actuacions a la carretera de Sentmenat, als
carrers Major i d’Anselm Clavé i a les places del Molí i dels Horts; els treballs
d’adequació de l’Espai Tolrà, que inclou l’arranjament de la façana exterior i d’una
part de la coberta, l’adequació de locals a la façana del carrer Portugal i l’habilitació
de nous accessos i sortides d’emergència; i finalment la millora de la Biblioteca
Antoni Tort.
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Fins a Setmana Santa també està prevista l’adequació dels jardins del Palau Tolrà i
la realització de diferents treballs de replantat viari.

Primavera d’obres

El període que va d’abril a juliol estarà marcat, a la via pública, pels treballs de
renovació del carrer Nou i de diversos carrers del nucli antic de Sant Feliu, a més de
la renovació de la plaça de la Llibertat. Alhora, es durà a terme una primera
campanya d’asfaltats al nucli urbà i les urbanitzacions. Cadascun d’aquests treballs
tindrà una durada aproximada d’uns quatre mesos.

Pel que fa als equipaments, després de Setmana Santa s’iniciaran les obres de
reforma de l’Ateneu i de la Sala d’Exposicions d’El Mirador, així com els treballs
de fusteria per millorar l’eficiència energètica del Palau Tolrà.

Ja a l’estiu serà el torn de les obres de reforma de l’Escola de Música Torre Balada i
d’execució del pla de xoc de millora d’equipaments i centres educatius, a més d’una
nova campanya de pavimentació.

Dins el calendari d’actuacions ja programades s’ha fixat per al darrer trimestre de
l’any el canvi de jocs infantils de la plaça de la Fàbrica Nova, una inversió que
tindrà un caràcter pluriennal.
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