
Respostes a la ciutadania d’ERC al Ple de 26/04/2017 

Sra. Mireia Sanesteban  
 
El 10 de juliol de 2015 es va iniciar un procés per reparar un mur d’una finca 
privada que havia estat malmès per unes obres realitzades per aquest 
consistori (Instància núm. 11662). Es va acordar que al finalitzar les obres 
l’Ajuntament pagaria la part proporcional, ja que per l’interès d’aquest el mur 
havia de ser de contenció  i això encaria notablement la reforma (instàncies 
9808 i 18412 on les que s’adjunta un informe tècnic i la factura de les obres) 
L’última instància (la 22195) va ser entregada el 28/11/2016 i encara no he rebut 
resposta. 
 
Demano que se’m doni resposta per oral al Ple Municipal del 26 d’abril de 2017 
i per escrit a la demanda que porto gairebé un any tramitant a l’Ajuntament per 
a que reconegui la seva par de responsabilitat. Així com sol·licito que tots el 
grups municipals donin resposta a la següent pregunta: Com es possible que 
el consistori no es responsabilitzi d’allò malmès i es dilati tant un procés com 
aquest? 
 
(Adjunta instàncies anteriors) 
 
El senyor Torras: 
 
“Bé, nosaltres no volem ser reiteratius amb el que s’ha dit, ens abstenim de 
respondre perquè no tenim resposta, i ens remetem a la resposta que doni el govern 
sobre aquest assumpte.” 
 
 
El senyor Ramos: 

“Sí, yo, al regidor de Esquerra, cuando se ha aprobado lo de los jardines, has dicho 
que en municipios inferiores de 32.000 habitantes, privatizar los servicios públicos es 
beneficioso. ¿He entendido mal? Ah, vale, pues nada. Es que he entendido mal, 
porque había entendido eso. 

Y luego, la segunda cuestión es sobre las terrazas. Los que han votado que no, 
supongo que es «no» por el tema del horario, que se ha acortado. Me gustaría saber 
qué horario es el coherente aguantar los vecinos el ruido de un bar. Me gustaría 
saber qué horario proponen ellos, si no era a las 11. ¿Vale? Sólo era esto, si 
prevalece más por el voto, por el beneficio privado de un restaurador contra el 
derecho del vecino a tener descanso, si es ésa la razón del voto del «no».  

Y lo otro, pues que lo he entendido mal.” 



El senyor Torras: 

“Sí, per part nostra, la pregunta era molt directa, deia «quin horari proposarien 
vostès». No obtindrà una resposta directa a aquesta pregunta directa, perquè no és 
el cas, el regidor d’Esquerra no vol que els bars tanquin a la 1, no vol que els bars 
tanquin a les 2, no és el que vol el regidor d’Esquerra. El que sí que entenem és que 
aquest problema, el de la convivència, és un problema comú a totes les ciutats, no 
només les del nostre voltant sinó segurament totes les ciutats del món, les que tenen 
més regulació i les que tenen menys. Òbviament, estem a favor del descans dels 
veïns, no podria ser d’una altra manera, també estem a favor que els negocis puguin 
prosperar, com tampoc podria ser d’una altra manera, i entenem que aquesta 
problemàtica s’ha solucionat de maneres molt diferents en llocs molt diferents, i 
tenim exemples molt propers, en ciutats del nostre voltant, on s’ha arribat a un 
consens. Llavors, aquest consens és el que hem trobat a faltar en aquesta proposta. 
Per tant, si en altres ciutats s’ha aconseguit, creiem que en la nostra també hauria 
de ser possible. 

Es proposaven, entre altres coses, mesures de flexibilització de la norma. No és el 
mateix..., tots els carrers no tenen la mateixa acústica, totes les distàncies no són les 
mateixes, no tots els barris tenen la mateixa idiosincràsia, no tots els bars fan el 
mateix soroll, no totes les cadires fan el mateix soroll, no totes les èpoques de l’any 
són iguals, etcètera. Ens sembla que aquesta ordenança té una sèrie de mesures 
excessivament rígides, i ens sembla que la solució que s’ha trobat no és l’òptima.  

Òbviament, per això tots som veïns d’algun lloc i a ningú li agrada tenir un bar 
sorollós a sota, i a la vegada, com ja he dit altres vegades, també a tots ens agrada 
ser clients d’algun bar de tant en tant, i fer servir les terrasses a la nit. Per tant, és 
una convivència que algun moment s’ha de trobar, i creiem que hauria de ser 
possible trobar-la. Aquesta vegada no ha estat possible, però nosaltres seguirem 
treballant perquè així sigui.” 

 

 


