
Respostes a la ciutadania d’ICV 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) 
 
La senyora Zafra: 

“Nosaltres ens vam assabentar dilluns, a la junta de portaveus, que hi havia aquesta 
pregunta ciutadana, i la vam rebre el dia següent. L’hem estat mirant, i del que es va 
dir a la junta de portaveus vam entendre que la reclamació patrimonial estava 
prescrita, i que l’informe tècnic deia que no procedia, però a la pregunta ciutadana hi 
ha un informe tècnic que diu: «Como conclusión de lo observado y del análisis 
efectuado, cabe afirmar que la patología surgida en el cerramiento es causa del 
aporte de tierras exterior.» Llavors, això no és el que vam entendre a la junta de 
portaveus, llavors, esperem la resposta de l’equip de govern perquè aclareixi el tema 
i li doni una resposta immediata, i si pot ser, que es compleixin els terminis establerts 
per l’Administració. Gràcies.” 

 

El senyor Ramos: 

“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»”. 

La senyora Millà: 

“Sí, en el nostre cas vam votar que no a la primera aprovació, i ara, amb les 
modificacions igual. No té res a veure amb els horaris. Nosaltres l’altra vegada ja 
vam explicar que aquesta normativa ve de fa tres o quatre anys, en què hi va haver 
una sol·licitud per part d’alguns restauradors, i que es va estar treballant a la 
legislatura anterior, i que entenem que l’esperit amb què vam començar a treballar 
no ha acabat plasmant-se aquí. O sigui, no és el tema únic dels horaris, són bastants 
altres coses.” 

 

 


