AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
Carrer del Centre, 27
08396 Sant Cebrià de Vallalta

A L’EXCM. AJUNTAMENT

En JORDI MARQUEÑO BASSOLS en la meva condició de Regidor
d’aquest Ajuntament del Grup Municipal del Partit Demòcrata Europeu
Català «PDeCAT», comparec davant d’aquesta Administració i com millor
s’escaigui en Dret, MANIFESTO:

Pregunta i petició de documentació que formula el Grup Municipal del
PDeCAT a l’Alcaldia:

I.- S’estan efectuant obres al carrer Esplanada que han suposat l’obertura
de l’acera per la instal·lació d’una nova zona enjardinada, actuació que en
el seu dia va ser descartada pels serveis tècnics municipals en contacte
amb l’empresa promotora pels possibles problemes d’impermeabilització
que això podria comportar pels aparcaments del carrer Esplanada, ens
sorprèn doncs que tals dificultats hagin desaparegut el dia d’avui, motiu
pel qual demanem a l’Alcaldia, previ consulta als serveis tècnics
municipals que estimi convenients, es respongui a les següents qüestions:
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1- Si s’ha avaluat que les arrels de l’arbrat que es pretén plantar poden
aixecar la vorera, amb els problemes de mobilitat que això suposa?

2- Si s’ha contactat amb els veïns de la zona per avaluar els possibles
riscos d’humitats que la zona enjardinada pot comportar als aparcaments
subterranis del carrer per problemes d’impermeabilitzacions?

II.- També sol·licitem que se’ns lliuri còpia dels informes tècnics efectuats
pels serveis municipals en relació amb els extrems indicats en les
qüestions 1 i 2 de l’apartat I del pressent escrit, això és, d’impacte de les
arrels al carrer i riscos d’impermeabilització o, en el seu cas, certificació
de que tals informes no existeixen.

III.- En cas de què apareguin problemes relacionats amb els extrems
indicats en les qüestions 1 i 2 de l’apartat I del pressent escrit, això és,
d’impacte de les arrels al carrer i riscos d’impermeabilització, qui serà el
responsable de les possibles responsabilitats patrimonials que se’n
puguin derivar i, en cas de ser l’Ajuntament contra qui es podrà repetir.

Per l’anterior,

DEMANO: Que, es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti i es
procedeixi a la major brevetat, i com a màxim en el Ple ordinari de dijous
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28 de març de 2018, a la resposta per escrit de les qüestions plantejades
i el lliurament de la informació i documentació interessada.

Sant Cebrià de Vallalta, 18 de març de 2019.

Jordi Marqueño i Bassols
Regidor
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