Cristina Comas Spada, en nom i representació del grup municipal de Junts per
Tiana, amb document d’identitat 46686748-Z i domicili a efecte de notificacions al
Av Joan Garí, 24, Tiana.
EXPOSA:
Que havent examinat la documentació relativa a L’EXPEDIENT 555/15 DEL
PROJECTE DE MILLORA DEL CAMÍ DE L’ALEGRIA del municipi de Tiana, aprovat
inicialment en Junta de Govern del 29 de juliol del 2015 i segons l'anunci publicat
al BOPB i al DOGC del dia 5 d'agost de 2015, està d’acord que el camí de l’Alegria
necessita una millora, igual que molts altres indrets de Tiana. Però discrepa dels
materials utilitzats en alguns dels trams d’aquesta zona protegida. Per aquest i
altres motius que es detallen, en temps i forma, mitjançant el present escrit,
formula les següents:
AL·LEGACIONS:
Primera.- Placa de formigó inapropiada davant una ermita romànica en un
entorn protegit.
El projecte redactat pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Tiana té
dues parts diferenciades: El TRAM1, PK 0.000 fins al PK 39.00. I TRAM2, PK
90.00 fins al PK 326.00. La proposta pel TRAM2 és de sauló compactat en tot el
traçat. La proposta per al TRAM1, és d’una plataforma de formigó HA-25/B/20/LLA
amb contingut mínim de ciment de 300kg per m3, armadura de malla
electrosoldada de 20x20 de D=6mm i amb un additiu exempt de clorurs tipus
accelerant líquid per formigons amb dosificació aproximada de 20-25kg/m3.
Reglejat mecànic i colorejat color ocre terrós de 15cm de gruix i una longitud que
varia en funció del tram per un ample variable.
L’al·legació que es presenta fa referència estrica al TRAM1: Col·locar un material
com el formigó davant una ermita romànica especialment protegida és inadequat i
incompatible. És evident que és un material totalment inapropiat per l’entorn
immediat, rural, consistent en antigues parets de pedra, masies incloses en Pla
Especial de Protecció i Catàleg Arquitectònic i Ambiental de Tiana, arbrat
consolidat i terra de sauló a la plaça.
Segons la memòria de la modificació puntual del PGM en l’entorn de l’Alegria i la
Riera d’en Font: “El sector de L’Alegria, possible emplaçament fundacional de
Tiana, i el conjunt de masos, terres rústiques, rieres i torrents que el conformen,
presenten un gran valor paisatgístic, històrico-arqueològic i patrimonial, així com
una notable riquesa dels seus espais naturals, de bosc, d’horta i de conreu
reconeguts en el Pla Especial de Protecció i Catàleg Arquitectònic i Ambiental de
Tiana. En el Pla Especial de Protecció del Sector Sud de la Serralada de Marina
es reconeixen aquests valors fins al punt d’incloure part del sector dins dels límits
de protecció, i la resta, en uns àmbits de transició entre el Parc de la Serralada i el
casc urbà.”

Segona.- Placa de formigó ja existent per canalitzar l’aigua
La màxima confluència d’aigua, tant en volum com en velocitat, té lloc uns metres
més avall del TRAM1, entre les masies de can Brossa i can Cirera. En aquest punt
ja hi ha una placa de formigó original dels anys 60, que serveix per canalitzar i
conduir l’aigua cap els canalons originals del TRAM2.
Tercera.- Buscar un material que substitueixi la placa de formigó adaptat a
l’entorn protegit
Es demana l’estudi i aplicació d’altres superfícies que resolguin la situació actual
de baixada d’aigua i sauló, i que estiguin adaptades a l’entorn. Com la col·locació
de peces de granet natural tipus llamborda directament sobre el sauló natural ja
compactat pel pas del temps, o seguir el mateix tractament de sauló compactat del
TRAM2.
DEMANO:
Que es tingui per presentat aquest escrit, que es tingui per formulades les
al·legacions i que s'acordi resoldre aquestes en el sentit exposat.

Tiana, 15 de setembre del 2015

IL·LMA. SRA. ALCALDESSA DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE TIANA

