
Bell-Aire – Ametllareda

Medi Ambient:

1. Al Carrer dels Roures de l'Ametllareda hi ha 4 arbres que es van plantar en la darrera actua-

ció de reparació de voreres efectuada el passat estiu.  S'han replantat sense haver tret el test

de plàstic, hem reclamat diverses vegades a la bústia del ciutadà i no se'ns ha donat resposta.

Els arbres no es planten així, a part que és nefast pels arbres (moriran en poc temps), és peri-

llós, perquè no tenen subjecció per les arrels i poden caure sobre un cotxe o vianants.  Espe-

rem que solucioneu el tema aviat.

a. A l’Ametllareda hi ha un problema amb els arbres i les voreres. Es va arreglar el

carrer dels Roures amb la intenció de no plantar arbres de nou per evitar els actuals

problemes. Els veïns van demanar que volien arbres a l’estiu perquè fessin ombra,

però no es podien plantar a l’estiu i es va buscar una solució provisional: es van po-

sar amb el test, i ara hem d’acabar de decidir si els plantem definitivament (sense el

test) allà o es traslladen. Cal una reflexió sobre els arbres a l’Ametllareda. S’ha de

fer un projecte integral d’urbanització.

2. Es totalmente imposible descansar con los ladridos de tantos perros. ¿Qué solución propo-

nen? 

a. Trucar a la Policia Local per detectar les possibles infraccions a les ordenances mu-

nicipals.

Urbanisme:

3. Es poden donar llicències d'activitat als locals del camí de la masia (on hi ha la farmàcia,

Nostrum, dentista...) per fer activitats de venda al menor (supermercat de queviures), o cafe-

teria o bars?  Li aniria molt bé a aquest barri que hi hagués algun comerç que donés més

vida comercial i servei al barri.
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a. Es pot fer, però hauran de tramitar la corresponent llicència urbanística. S’hauria

d’estudiar cada cas i atorgar-ho en funció dels usos del planejament urbanístic, que

permet activitats diverses.

4. Què hi ha previst desenvolupar a l'espai municipal situat entre el carrer Lledoners i Alzina?

a. A priori, no hi ha cap previsió a curt termini.

5. Si la piscina abandonada que hi ha a tocar de l'escola bressol és municipal i, en cas que així

sigui, si hi ha previst donar-li algun ús.

a. No és una parcel·la municipal.

6. Si està previst que hi hagi una entrada/sortida de connexió a l'autopista en sentit Nord. I, en

cas positiu, on es preveu fer-la. 

a. S’ha demanat per activa i per passiva a la Generalitat; de moment, no hem obtingut

cap resposta positiva. 

7. Quan està prevista la finalització de la primera fase dels edificis dels Ametllers (Via Célére).

La pregunta té relació amb l'alt índex de matriculació a l'escola Serena Vall (suposem que

amb la finalització de l'edifici hi haurà més infants que sol·licitaran plaça). 

a. Els edificis de la promoció Via Célére estan a la recta final de construcció.

8. Si hi ha prevista alguna infraestructura com la del Sorli de Sant Vicenç (zona de serveis amb

poliesportiu) al barri o a alguna altra zona del poble. 

a. No, actualment no.

9. Cuándo van a arreglar la acera de la calle Alzina, entre los números 10, 12 y 14? Las baldo-

sas están rotas, están negras y recubiertas de algo¿?, no sabemos de qué, pero con la lluvia o

con la humedad resbalan muchísimo, con el concon el consiguiente peligro de caídas para

los vecinos y los niños y padres que pasan cada día para ir al colegio. Además en el núm. 12

hay una grietas cada vez más anchas y el centro de la acera se está hundiendo. Les sugiero
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que pasen a ver in situ todo lo qué les estoy explicado y se harán una idea exacta del proble-

ma.

a. En prenem nota. L’Ajuntament ha realitzat un estudi de tots els carrers del poble

barri a barri per a una reforma integral que s’ha de d’iniciar en aquest mandat. 

10. S'ha demanat, sense resposta fins ara, per part de veïns de la zona, canviar les rajoles mal-

meses de les voreres del carrer alzina per risc de caigudes, principalment de gent gran (re-

cordeu que a prop està la residència de l'estada). S'ha demanat també que es netegin els ma-

tolls i males herbes que hi ha a les voreres. Trobar una solució definitiva a les parades amb

el cotxe que fan moltes famílies que duen els nens a la llar d'infants sant Nicolau, especial-

ment a les hores punta. Es podria posar un contenidor d'oli al costat dels que ja hi han a l'en-

trada de l'urb. Ametllareda? 

a. En prenem nota. L’Ajuntament ha realitzat un estudi de tots els carrers del poble

barri a barri per a una reforma integral que s’ha de d’iniciar en aquest mandat. Ens cal

més informació però es van netejant en la mesura de les nostres possibilitats. Per mi-

nimitzar les infraccions que es cometen a la porta de Sant Nicolau, es va senyalitzar

una càrrega i descàrrega oberta a tothom (la resta només són per a vehicles comerci-

als). Les experiències amb els contenidors d’oli a la via pública no són gaire eficients.

Es recomana portar-ho a la deixalleria, i recordem que l’ús regular de la instal·lació

pot suposar un 25% de descompte en la taxa de residus.

Mobilitat:

11. A l'entrada de la urbanització, entre la cruïlla de carrers hi ha una olivera plantada que ser-

veix per a fer de rotonda. Fa temps es van posar unes tanques que momentàniament la van

engrandir; amb la qual cosa els cotxes feien la rotonda més pausadament. Seria possible fer

un estudi per a veure si convindria fer-la més gran? La rotonda te un diametre molt petit i els

vehicles quan hi accedeixen ho fan d'una forma massa recte i per aquest motiu quasi bé no

cal reduïr la velocitat. 
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a. Fa uns mesos es va fer una prova col·locant protectors de plàstic que ampliaven el diàme-

tre de la rotonda aproximadament 1,80 metres. S’ha d’analitzar el resultat de la prova i de-

cidir si faria falta fer la rotonda més gran.

12. Bona tarda, m'agradaria saber si hi ha alguna via de comunicació entre els veïns del barri (de

l'estil d'un grup de whatsapp) per poder-nos informar de temes referents a la seguretat de la

zona (si hi ha algun acte vandàlic, si hi ha algú que pot semblar sospitós, etc.).

a.  La Policia Local, a més d’atenció telefònica, disposa d’un perfil a Facebook,

des d’on informa de primera mà de les novetats, tant de Mobilitat com d’inciències

o d’actuacions policials de rellevància.
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