Plataforma Zona Verda Vilanova
Document fundacional
L’origen
En el marc de les actuacions en la mobilitat de la ciutat, el mes de març de
2017 el ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar la creació de
noves places d'estacionament regulat amb zona verda al barri de Ribes Roges.
Els fets: la implantació de la Zona Verda
A finals de juliol es van iniciar en el barri un seguit d’actuacions destinades a
posar en marxa la Zona Verda, zona que va ser efectiva l’1 d’agost. De forma
sorprenent per als veïns, el que s’havia aprovat com una zona
d’estacionament regulat va convertir-se en realitat en una actuació molt més
àmplia, amb - entre d’altres accions – reducció significativa de la superfície
d’aparcament (amb especial afectació a les àrees de major densitat
d’habitants), creació d’un nou carril bici que no figura a la xarxa establerta al
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), actuacions a les voreres no
contemplades en el PMUS i que no semblen complir la reglamentació vigent
(Decret 135/1995 DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat),
i uns criteris de pagament durant els períodes de zona verda que no donen
resposta a la complexitat de la realitat social del barri, i de la ciutat de
Vilanova i la Geltrú.
En conjunt, uns canvis que no havien estat mai reclamats des del veïnat en el
procés participatiu efectuat en juny-2017 i febrer-2015 del PMUS, que han
estat decidits, dissenyats i implementats sense participació ciutadana, que
han tingut un alt impacte en la vida quotidiana dels veïns i veïnes, que han
limitat significativament l’accés habitual als seus habitatges, per als que no
s’ha previst l’impacte econòmic i social que comportaran i per als que no s’ha
definit un model objectiu d’avaluació de resultats.
La resposta: la sol·licitud d’un grup de veïns amb més de 600 signatures de
suport
Davant aquests fets, un grup de veïns i veïnes de Ribes Roges vam organitzarnos de forma autogestionada i, gràcies a la col·laboració dels Boters de Baix a
Mar, vam intervenir al Ple Municipal del 31 de juliol. Allà vam exposar
l’impacte negatiu i el refús que estava tenint la zona verda tal i com s’havia
dissenyat i implantat, i per mitjà d'una moció urgent presentada pel Partit
Popular i els tres regidors no adscrits (Carmen Reina, Ariadna Llorens i David
Montes) i amb el suport d’Esquerra Republicana de Catalunya i més de 600
signatures ciutadanes recollides en una sola setmana, vam sol·licitar que
s’aturés la posada en marxa de la Zona Verda tal i com estava implementantse i s’obrís un procés participatiu, on els veïns i veïnes participéssim en la
identificació de necessitats del barri, el disseny de l’actuació i el seguiment i
avaluació del resultat i possibles mesures correctores.

El resultat
La moció va ser rebutjada amb els vots en contra de l’equip de govern
(PdeCat i PSC) i el suport de La CUP i SomVNG.
La conseqüència: naixement de la Plataforma Zona Verda Vilanova
Donat que el govern municipal i els grups que li donen suport s’han negat a la
petició ciutadana de participació, excloent els veïns i veïnes de la concepció i
execució d’una actuació d’alt impacte en la vida personal i col·lectiva del
barri, veïns i veïnes de Ribes Roges i d’altres barris de Vilanova i la Geltrú
reunits en assemblea el divendres 1 de setembre han decidit constituir-se
com a Plataforma ciutadana amb el nom “Plataforma Zona Verda Vilanova”.
Són objectius constituents de la plataforma:
•
•

Aturar la implementació de la zona verda a Ribes Roges tal i com ha estat
dissenyada, tornant a la situació de l’1 de juliol de 2017.
Iniciar un procés participatiu que, incorporant els veïns i veïnes i la resta
d’actors implicats, identifiqui i prioritzi les necessitats reals de mobilitat,
dissenyi i sotmeti a aprovació de la comunitat les solucions i estableixi
l’avaluació de l’impacte social i econòmic de l’actuació fent ús dels
indicadors i metodologies apropiats.

A qui s’adreça?
La plataforma està oberta a totes les persones, de Ribes Roges o d’altres
barris de Vilanova. Tant a aquelles que se sentin perjudicades per l’actuació
unilateral de l’Ajuntament com les que, sense sentir-se’n directament,
considerin que actuacions com la descrita no corresponen al model de
governança democràtica que volem per a la Vilanova del segle XXI. La
plataforma no està vinculada a cap formació política i s’organitza de forma
assembleària.
Com contactar-hi?
Les persones que estiguin interessades en formar-ne part només han de posarse en contacte amb la Plataforma per mitjà de correu electrònic
(protesta@zonaverdavilanova.com).
Podran trobar tota la informació a http://zonaverdavilanova.com/ i Twitter
en @zonaverda.

ESTATUTS PLATAFORMA DE ZONAVERDA VILANOVA
Article 1er: Naturalesa
La Plataforma ZONAVERDA VILANOVA (Plataforma d’aquí en endavant) és una
ENTITAT sense ànim de lucre, dependent de la dels seus associats i amb plena
capacitat per al compliment de les seves finalitats, que es regeix pels
presents Estatuts,
a l’emparament de la Constitució Espanyola, de la Llei Orgànica 1/2002, de 2
de març reguladora del Dret d’Associació, de la Llei 3/1998, de 18 de maig i
normes complementàries.
En queda exclòs qualsevol ànim de lucre.
Article 2n: Denominació, àmbit i durada
La seva denominació és “Plataforma ZONAVERDA VILANOVA” El seu àmbit
territorial és la Comunitat Autònoma Catalunya i la seva durada serà
indefinida fins aconseguir els seus propòsits.
Article 3r: Domicili
El domicili social es fixarà provisionalment al carrer Passeig de Ribes Roges
Nº35 (Marejol), sense que això perjudiqui que per el desenvolupament de les
seves activitats, utilitzin els locals que es creguin oportuns en qualsevol lloc
de la Comunitat Autònoma. El canvi de domicili es podrà realitzar previ acord
de la Comissió Executiva en funció de les necessitats de la Plataforma.
Article 4art: Finalitats i activitats
Són objectius constituents de la plataforma:
•
•

Aturar la implementació de la zona verda a Ribes Roges tal i com ha estat
dissenyada, tornant a la situació de l’1 de juliol de 2017.
Iniciar un procés participatiu que, incorporant els veïns i veïnes i la resta
d’actors implicats, identifiqui i prioritzi les necessitats reals de mobilitat,
dissenyi i sotmeti a aprovació de la comunitat les solucions i estableixi
l’avaluació de l’impacte social i econòmic de l’actuació fent ús dels
indicadors i metodologies apropiats.

Art. 5è: Composició
Podran ser membres de la Plataforma de ZONAVERDA VILANOVA les persones
físiques o jurídiques Vilanovins/es o associacions, tots aquestes afectats per la
zona verda de Ribes Roges, i siguin admesos per l’Assemblea General.
Article 6è: Enumeració d’Òrgans Directius
Els òrgans directius de la Plataforma de ZONAVERDA VILANOVA són:
a) L’Assemblea General
b) Junta coordinadora
Article 7è: Tipus i Convocatòria
1.- L’Assemblea General pot reunir-se amb caràcter ordinari i extraordinari.
2.- L’Assemblea General Ordinària es reunirà, prèvia convocatòria president,
quedant constituïda en primera convocatòria amb l’assistència de al menys

2/3 dels Membres de Ple Dret, i en segona convocatòria sigui quin sigui el
nombre de membres presents.
3.- Les convocatòries es realitzaran per email dirigit a la llista de membres de
la Plataforma.
4.- Els assumptes a tractar s’especificaran a l’ordre del dia que
s’acompanyarà a la convocatòria.
6.- Les reunions hauran de convocar-se al menys amb 2 dies d’antelació.
Article 8è: Composició de l’Assemblea General
1.- L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de la Plataforma i estarà
composada per tots els membres d’aquesta, segon el recollit a l’article 6è
dels presents Estatuts.
2.- Cada Membre de Ple Dret tindrà dret a un vot.
3.- Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria simple de les
persones presents, quan els vots afirmatius superin els negatius, també per
correu electrònic o altres mitjan telemàtics si és demanes el seu vot
afirmatiu.
Article 9è- Funcions dels Vocals
a) Són triats per l'Assemblea General, formen part de la Junta Coordinadora i
exerciran les funcions encomanades per la pròpia Assemblea.
Article 10è -DEL RÈGIM ECONÒMIC
La Plataforma manca de patrimoni inicial, es podran fer aportacions
voluntàries per cobrir les despeses.

