
LA GENERALITAT DE CATALUNYA NO COMPLEIX EL 
CONVENI SIGNAT EL 2010 PER REALITZAR L’ENLLAÇ DE LA 
RONDA SUD AMB VILANOVA DEL CAMI 
 
Des del mes de març de 2013, el grup IPV-VV, ha realitzat gestions per exigir a 
la Generalitat l’execució dels enllaços d’entrada i sortida amb la Ronda Sur al 
seu pas per Vilanova. 
A petició del nostre grup IPV-VV, vam tenir una reunió, amb els responsables 
del Departament de Política Territorial, el mes de març. En aquesta reunió, va 
sortir a la llum el conveni signat el 2010, que obligava a la Generalitat a 
realitzar la connexió del Barri La Pau amb la Ronda Sud. Un tram de carrer de 
180 metres que permetria una connexió directa amb la Ronda, es tracta de la 
prolongació del carrer Dels Fusters. 
El conveni ha estat amagat a l’opinió pública i als grups polítics durant més de 
3 anys. Fins i tot el grup IPV-VV, l´únic que s’ha interessat pel mateix, ha tingut 
que esperar més de 6 mesos a rebre el document, tot i que davant dels 
responsables de la Generalitat, l’Alcalde va donar paraula de facilitar còpia del 
conveni inmediatament. 
Segons la cláusula segona del conveni, la Generalitat es comprometia a 
incorporar dintre del projecte d’execució de la Ronda Sud, el tram de vial per 
realitzar la connexió Vilanova-Centre (Barri La Pau), amb un cost estimatiu de 
520.000 €. 
Podem afirmar que ens trobem davant d’una flagrant il.legalitat, i incompliment 
dels acords signats entre la Generalitat i l’Ajuntament de Vilanova del Camí. Els 
compromisos s’han de complir, CiU es responsable de no complir el conveni 
signat amb Vilanova del Camí. 
Per altre banda l’equip de govern del PSC (amb pacte tàcit amb CiU-ERC-
ICVerds) tampoc compleix amb les seves obligacions legals de denunciar el 
conveni d’urbanització de l’enllaç del Barri La Pau, tal i com determina la 
cláusula sisena. Aquesta clàusula faculta a l’Ajuntament per denunciar a la 
Generalitat davant els jutjats i exigir el compliment del conveni d’urbanització. 
Aquest grup (IPV-VV) ha tingut diverses reunions amb responsables polítics de 
la Comarca per informar-los d’aquesta il.legalitat, i volem agrair al Diputat Pere 
Calbo, la seva atenció i suma d’esforços, per sol.lucionar aquesta il.legalitat de 
la Generalitat. Un altre incompliment més amb la Comarca de l’Anoia. 
El tram d’enllaç pendent, comportaria una millora en el trànsit del Barri La Pau i 
del Polígon Industrial, una connexió actualment necesaria pel Barri La Pau i 
Vilanova del Camí. 
Una vegada més, CiU com a responsable del govern de la Generalitat, ha 
enganyat als ciutadans de Vilanova del Camí. 
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