
ACTA CONSELL D’URBANISME I CONSELL DE SEGUIMENT DE LA RIERA  
 
Sessió 2/2016 
Celebrada el  dimarts 7 de juny 2016 
A les 7 del vespre 
a la Sala Municipal  
 
ASSISTÈNCIA:  40 PÚBLIC GENERAL i 10 REGIDORS. 
 
Reunits els membres del Consell d’Urbanisme i del Consell de Seguiment de la Riera 
així com d’altres assistents, el dia, hora i lloc al principi indicats, passen a tractar, el 
punt de l’ordre de la sessió, presidits per l’Alcalde Sr. Joan Rabasseda. 
 
 
Primer Punt: Aprovació de l’acta de les sessió anterior. 
 
L’Alcalde dóna la benvinguda als assistents al consell i s’aprova l’acta de la sessió 

anterior. 

Segon Punt: Actuacions en l’espai públic 

El regidor d’espai públic Àngel Castillo, explica que s’estan fent actuacions a la zona 
del pàrquing de Bellsolell. Primer es va posar la barana de ferro i es va treure les 
peces de New Jersey. Ara a la zona de contenidors del pàrquing s’està fent una 
actuació ja que hi havia molta acumulació de bosses de brossa i altres residus, ha de 
ser només per emergència. Es va prendre l’opció de tancar tota la zona contenidors, 
excepte el contenidor de vidre. Hi haurà el de cartró, plàstic i rebuig i s’està pensant en 
un horari d’obertura. Es fa amb una fusta sintètica que duri més i no necessiti tant 
manteniment, es posarà càmera de vigilància. Si funciona es farà a més àrees del 
poble. 
 
Aquesta setmana del 6 de juny també s’està fent unes reixes de recollida d’aigua a 
l’Avda. Panagall. 
 
Es fan intervencions relacionades amb enllumenat, s’estan demanant pressupostos. 
S’està mirant com fer la col·locació del fanal a l’alçada de Torcidos Sinteticos. 
 
Respecte la Urb. Can Jalpí, s’ha començat a actuar als arbres de la urbanització ja que 
els carrers estan molt degradats perquè les arrels han rebentat voreres, s’està 
treballant i fent petites actuacions. A finals de juny es començarà a treure algun arbre 
dels més descontrolats. A finals setembre i finals d’any es faran mes actuacions, les 
farà la brigada perquè no hi ha dotació pressupostària. 
 
El Sr. Joan Umbert diu que la brossa ve de gent de fora, a la nit es treu i al matí torna 
a estar tot ple. El Sr. Jaume Missé diu que si hi ha contenidors s’omplirà igual. El Sr. 
Castillo diu que per això es fa l’actuació i es posarà les càmeres. 
 
El Sr. Rossell diu que troba que falta un pas de vianants en el Rial Bellsolell, davant 
aparcament. El Sr. Castillo diu que ho mirarà i que s’ha demanat a Carreteres de la 
Generalitat per poder posar un pas davant del pàrquing. 
  
El Sr. Jaume Missé pregunta si es podria posar la parada de bus a l’espai que queda 
entre la carretera i el pàrquing i així no tallaria el pas de la carretera. El Sr. Castillo diu 
que es pot estudiar però que també cal autorització de Carreteres. El Sr. Missé també 
diu que s’hauria d’estudiar l’aparcament del  Rial Bellsolell. 



El Sr. Oller diu que un pagès de la zona li ha dit que un arbre del costat del roure de 
Guernika l’està matant perquè l’està tapant. L’Alcalde diu que es mirarà, que hi ha 
assignada una actuació de poda d’arbres a Can Jalpí i cal mirar si això hi entra. Es vol 
fer l’esporga del brancatge del voltant del far, potser es pot fer també aquesta actuació 
si és necessària. 
 
Hi ha una intervenció que manifesta que hi ha un abocament a Carretera de Torrentbò. 
El Sr. Castillo diu que esta identificat i que ja s’ha fet gestions amb el propietari del 
terreny, la policia ha fet recerca per saber d’on prové això. 
 
El tercer punt són les actuacions pendents del Camí de Lourdes 
 
Es mostra la imatge del cartell que es posarà a l’entrada del camí. Indica “Camí 
d’accés al Parc Montengre i el Corredor”, “veïnat de Sobirans” i “Santauri de Lourdes 
d’Arenys de Munt”. 
 
S’ensenyen fotos de com estava i com està ara. 
 
Respecte el tonatge, tot i que no hi hauria problema, com a voluntat de poble no es vol 
una zona de trànsit ràpid ni pesat, es limita a 20t excepte activitat veïnal. 
 
Es parla de les amplades del camí, un 75% fa 5mt o més. Els trams que són inferiors 
ve determinat molts cops per l’arbre i per la rigola. 
 
Com a actuacions pendents hi ha el tema de la rigola que s’ha reivindicat per veïns i 
usuaris. L’empresa no ha acabat l’obra, s’està valorant d’omplir la rigola a tots els 
trams o a la part més estreta. 
 
Es farà la reparació dels sots, alinear ressalt, revisar guals/resalts, millorar un gir, 
enllumenat. S’ha fet petició de fanals fotovoltaics a la Diputació i en funció del que 
donin es posaran. També es farà l’actuació de la zona de vianants, hi ha algun tram 
que no es fàcil de resoldre, es vol donar el màxim de continuïtat fins arribar al Santuari 
de Lourdes. 
 
El Sr. Gustau Adzerias, com a vianant diu que la rigola no li molesta, la barana de 
fusta li sobra, creu necessari posar baranes al costat de la riera, també pregunta pel 
control de velocitat. L’Alcalde diu que al principi s’indica el límit de velocitat, que en un 
consell es va dir de que al llarg de tot el camí seria massa barana i que recull 
l’aportació.  
 
El Sr. Jaume Missé diu que sobra la sorra de davant la bassa, que el problema és de 
la bassa per amunt i considera que com més actuacions es facin més velocitat hi 
haurà. L’Alcalde diu que a els serveis tècnics municipals tenen identificat a tots els 
trams l’actuació que s’ha de fer, hi ha un punt més complicat.  
 
El Sr. Lluís Clopés parla que el bado 7 que està entregirat i que abans d’entrar al bado 
hi ha una rigola molt fonda que no recull aigua i que no cal, podria ser planer. Referent 
els resalts diu que n’hi ha on no recull aigua i que altres que hi ha aigua i no n’hi ha. 
L’Alcalde i el Sr. Castillo  diuen que això està previst.  
 
El Sr. Paulí opina que s’hauria d’haver vist i avisar als de l’empresa. La Sra. Subirà diu 
que per això no s’ha recepcionat l’obra encara. El Sr. Alcalde diu que s’ha fet molt 
ràpid i que quedarà bé. 
 



El Sr. Joan Umbert diu que en lloc de la rigola s’hauria de fer uns 2 cm de desnivell 
cap a la riera.  
 
El Sr. José Artés parla del veïnat de Sobirans. Diu que la carretera ha d’anar al veïnat i 

no al Santuari, que el badens són “infumables”. També parla de la circulació que és un 

inconvenient al baixar haver de desviar cap a la riera. Demana que no sigui camí de 

Lourdes sinó Carretera de Sobirans. L’Alcalde diu que és el camí que va al parc, no 

una carretera, i que s’ha fet gràcies a que els veïns han cedit terreny. 

La Sra. Montse Roig parla dels trencants que van sortint. 
 
El Sr. Rossell diu que la Riera va quedar tallada amb la bassa de laminació, el camí va 
quedar tallat. 
  
El Sr. Miquel Martir parla del fondo de Can Rossell que no es pot passar. L’Alcalde diu 
que està identificat. 
 
El quart punt és el projecte de la Riera. 
 
L’Alcalde explica que de la Riera urbanitzada, tram Eixample-Bellsolell, del conjunt 
total de l’obra és un 20% el que paguen els veïns. Els veïns estan rebent les 
notificacions amb l’import definitiu. Es recorda que la Diputació gestiona el cobrament i 
es pot fraccionar el pagament. El Sr. Jaume Missé pregunta si hi haurà interessos i 
l’Alcalde diu que amb interessos que pertoqui. 
 
Respecte el tram de Rbla. Sant Martí, de la Rasa fins a Bellsolell, es mostren plànols 
de com queda, davant Ca la Mundeta, a la Plaça, entrada del poble, zona de rampes i 
escales a la parada de bus amb la mateixa idea que a la zona de la Creu Roja. 
 
Es mostra una recreació virtual de com quedarà a la zona de l’entrada a la Riera i d’on 
ara hi ha el pont. 
 
En el projecte aprovat no hi ha el pont per temes de funcionalitat (al passar l’aigua per 
sota), mobilitat i normativa. El pont no compleix normativa, els graons no compleixen, 
tampoc les amplades dels replans, les baranes, temes d’alçada... 
 
Es mostra una imatge de quan es va fer el vídeo en 3D l’any 2006 on no hi havia el 
pont. 
 
Un cop aprovat el projecte definitivament permet iniciar el projecte de contribucions 
especials i posteriorment la licitació de l’obra. 
 
Hi ha una intervenció que fa referència a que hi ha més polseguera ara que abans, 
també pels cotxes que baixen de Sobirans. L’Alcalde diu que hi ha la voluntat de fer el 
més aviat possible l’altre tram. El Sr. Castillo diu que respecte la pols es fa el que es 
pot, fins que no es faci un canvi de circulació del poble no es podrà evitar. 
 
El Sr. Jaume Missé, suggereix que es faci tot el peatonal que es pugui. Diu si s’ha 
plantejat en lloc d’entrada que sigui de sortida. Que en el tram d’Eixample es corre 
massa, que es posi sistema control. Diu que es faci zona blava fins a dalt. No entén 
que hi ha una senyal de que no es poden aparcar ni cotxes ni furgonetes des del Dia a 
Vge. Montserrat. També parla de la mobilitat del C/ Panagall. Diu que a can globus 
posa 64 estacionaments però que n’hi ha uns 80. 
 



El Sr. Miquel Màrtir diu que a la Plaça de l’Església es pot treure el cartell de prohibit 
jugar a pilota perquè no serveix de res. El Sr. Paulino Cruañas també manifesta que 
respecte jugar a pilota a la plaça s’ha de fer alguna cosa. 
 
El Sr. Molons diu que respecte la liquidació definitiva de les Contribucions Especials de 
la Riera l’import definitiu és menor que l’inicial i que en el seu moment hi havia gent 
que dubtava que baixés, ara ningú en fa referència. 
 
El Sr. Molons comenta que estaria bé baixar el to d’agressivitat en el consell. 
 
Respecte el projecte d’urbanització de la Riera tram Rasa-Bellsolell, opina que s’ha de 
fer una vorera gran a l’entrada del poble, respecte l’expropiació de les cases el cost 
seria molt alt. 
 
Referent als escocells, diu que si es poden fer actuacions a la sorra perquè l’aigua 
dreni millor. 
 
Planteja perquè les preguntes de l’enquesta dels botiguers són semblants a les que 
van exigir en el regidor de comerç que es treies d’una enquesta feta per una empresa. 
Considera que totes les preguntes vinculaven a una resposta. 
 
L’Alcalde diu que referent l’amplada de vorera de l’entrada del poble serà de 1,60 mt. 
També explica que hi ha l’objectiu estratègic de millorar la participació ciutadana. 
Referent al multireferèndum es vol millorar la comunicació, es vol fer un estudi 
sociològic amb 400 enquestes. Es farà unes 20 de preguntes a l’estiu que permetrà 
identificar el que preocupa a la gent. Hi haurà una consulta a finals d’any amb diferents 
preguntes. 
 
El Sr. Jaume Missé referent a les Contribucions Especials pregunta si els que ho tenen 
recorregut se’ls notifica o no. L’Alcalde diu que sí ho rebran. 
 
El Sr. Jaume Missé referent als escocells diu que no es veuen bé i que creu que els 
veïns anirien col·laborant. També diu que en un consell es va dir que l’arbre de davant 
Can Pruna aniria fora. 
 
El Sr. Oller pregunta si es contestaran les al.legacions per millora del projecte, ja que 
ell va presentar 12 millores i considera que s’hauria de contestar cada una d’elles; el  
que va rebre és una barreja de coses i tothom va rebre el mateix document. Ell ho va 
fer individual. 
 
La Sra. Montse Roig comenta que a l’escrit, el Sr. Alcalde va posar “atentament”  a mà 
i pregunta perquè. L’Alcalde diu que és una deferència per fer-ho més proper, que la 
carta és un acompanyament de les resolucions. 
 
El Sr. Jordi Roca parla de l’aparcament a prop de la Trav. Llorenç, diu que aparquen 
camions. El Sr. Àngel Castillo diu que es traurà, es va fer de prova per demanda dels 
botiguers. 
 
El Sr. Josep Roca diu que les branques tapen el llum de dalt del semàfor de la zona 
industrial. Pregunta si s’arreglaran els llums de Can Jalpí, n’hi  ha molts que no van per 
bandalisme. El Sr. Castillo diu que ho mirarà.  
 
El Sr. Eudald Illa diu que a Can Jalpí i Can Victoriano hi ha molt de reg i si s’ha pensat 
de tornar-ho a engegar.  
 



El Sr. Miquel Màrtir pregunta si a Can Jalpí està previst que s’arregli la tanca del 
voltant del llac perquè es veu deixat. El Sr. Castillo diu que s’anirà a mirar. 
 
El Sr. Màrtir pregunta diu que els llums de Can Borrell que estan tots trencats i fa molt 
lleig. També comenta que la pintura de les portes està malament. 
 
El Sr. Ortuño pregunta com està el tema del llum a dalt de tot del Rial Pasqual. El Sr. 
Alcalde diu que allà no hi ha instal.lació, no és només que falti fanal. El Sr. Ortuño diu 
que ja el posaria ell. 
 
El Sr. Joan umbert  parla de la poda dels arbres. L’Alcalde diu que es parlarà al consell 
de medi ambient. 
 
El Sr. Joan Missé pregunta com està el projecte de soterrament i quan s’acabarà. 
L’Alcalde diu que va demanar al conseller Vila que fes per escrit un informe de en quin 
estat estava. 
 
El Sr. Missé diu que es fa una obra a sobre d’una obra no recepcionada. El Sr. Molons 
diu que el Ministeri la té recepcionada i l’ACA diu que no. 
 
La Sra. Nuria Vilaró demana que es vigili respecte les tanques, senyalització i llum 
durant les obres de la riera perquè els veïns ho van patir molt. 
 
El Sr. Ortuño diu que hi havia una millora d’uns 80.000 €, pregunta si s’ha fet i que 
havien de mantenir els arbres durant un any. L’Alcalde diu que sí.  
 
El Sr. Guiu Muns, demana que es faci alguna cosa a la Ctra. Torrentbò a la zona que 
està oberta perquè els vianants han d’envair la Carretera, demana de posar planxes 
de ferro i treure les tanques. La Sra. Maria ballester explica que ho farà Gusam i que 
es farà aviat. 
 
El Sr. Jaume Misse comenta que a l’últim consell va demanar de moure les papereres 
de la vorera i que s’ha fet, ha quedat bé. Diu que si a l’altre costat es baixessin a la 
sorra seria més net. El Sr. Castillo diu que pren nota. 
 
El Sr. Joan Umbert, parla d’un panot de la vorera més avall de casa seva que està 
aixecat.  
 
La Sra. Fina Rossell manifesta que li agradaria que el pont es conservés.  
 
El Sr. Jordi Roca diu que si del que es tracta és que si a l’enquesta surt que es tregui 
el pont no es posarà, llavors perquè s’ha aprovat el projecte. Diu que a cada cosa que 
es faci sortiran grups de pressió. La Sra. Lourdes Paituví diu que si obeeix a l’opinió de 
la gent és una bona opció. L’Alcalde diu que també toca escoltar a la gent del poble. El 
Sr. Adzerias, diu que perquè la gent pugui decidir a consciència ha d’haver una bona 
informació per tothom, que una alçada de pont de 4,5 mt requereix 60 mt de rampa. 
S’ha de pensar amb el cap més que amb el cor. El Sr. Ortuño diu que no es vol per 
passar-hi, es vol com a record. L’Alcalde diu que hi ha punts de vista diferents 
respecte el pont.  
 
El Sr. Paulino Cruañas considera que encara que s’hagi aprovat si la gent el vol 
conservar s’ha de tenir en compte. 
 
El Sr. Oriol Mora diu que respecte el valor sentimental aquest pont no en té de valor 
perquè no és l’antic. 



 
 
La Sra. Tina Mercader diu que fa temps es parla de les consultes i participació i que 
avui només hi ha 4 veïns en el consell, que poc interès hi ha posat la gent. Que els 
veïns haurien d’estar més informats. 
 
El Sr. Josep Roca, veu que si s’ha de fer referèndum potser també preguntar a la gent 
què opina de l’expropiació de les cases i que estaria bé saber quan costaria. 
 
 
Es tanca la sessió a les 21:20h   


