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DECRET D’ALCALDIA
ANNA MAGEM MARSÓ, Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Balenyà
Vista la sol·licitud del senyor …, amb DNI núm. 37182760V, amb adreça fiscal al carrer
Sant Fruitós núm. 30 de Balenyà, per fer el rebaix de vorera per l’entrada i sortida de
vehicles, acollint-se al Pla d’actuació per a l’arranjament de voreres en el marc dels Plans
d’ocupació pel 2018, per eradicar les estructures metàl·liques o similars col·locades
davant les entrades de vehicles, aprovat per la Junta de Govern Local del 2 d’octubre
d’enguany per l’Ajuntament.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics de l'Ajuntament, que diu el següent:
“Verificada la sol·licitud i la documentació presentades,
INFORMO
Primer. El sol·licitant posa de manifest la seva voluntat d’acollir-se a aquest “Pla d’actuació
per a l’arranjament de voreres en el marc dels Plans d’ocupació per a 2018”, aprovat per la
Junta de Govern Local el dia 2 d’octubre de 2018, i en el qual es diu el següent:
“... tenint en compte la necessitat d’eradicar les estructures metàl.liques o similars que
alguns propietaris han col.locat davant les portes d’accés als garatges, s’iniciarà un procés
de reclamar als propietaris que retirin aquestes estructures.” del qual se n’extreu que
serà el sol.licitant el que retirarà les estructures.
“Aquest Pla d’Actuació comprendrà, també, la tasca de suport a la brigada i les
adequacions necessàries per a l’entrada i sortida de vehicles d’aquells edificis per als quals
s’hagi sol·licitat placa de gual, d’acord amb les següents condicions:
Cal que els propietaris hagin manifestat de manera fefaent la seva voluntat d’acollir-se a
aquest Pla d’actuació, en el procés de sol.licitud de la corresponent autorització d’obres.”
tal com ha fet el sol.licitant.
“En aquesta mateixa tramitació hi poden incloure la sol.licitud de la placa de gual, si
consideren convenient disposar de reserva d’entrada” cal dir que el sol.licitant ja
disposa de placa de gual.
“Els/les treballadors/es contractes/des en el marc del Pla d’Ocupació duran a terme les
actuacions necessàries per adequar l’espai de vorera situat davant la porta amb gual,
seguint les instruccions dels tècnics municipals als efectes de donar compliment al
planejament urbanístic i restant normativa de caràcter tècnic, sempre que l’amplada de la
vorera sigui l’adequada. En cas contrari, no serà possible que el sol.licitant s’aculli a aquest
Pla.” Cal dir que la vorera existent davant de la porta on es vol realitzar el gual de
vehicles sol.licitat, té una amplada de 1,60 m, per tant segons l’Ordre VIV/561/2010,
d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització del espais públics
urbanitzats, li correspon una peça de gual V-17 ja que les peces V-35 o V-40 només
es poden utilitzar si la vorera té una amplada total de 1,90 m.
“ els propietaris hauran de fer-se càrrec del cost dels materials que siguin necessaris per a
l’adequació de l’espai de vorera de gual”
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En conseqüència s’informa FAVORABLEMENT amb els següents condicionants:
-

serà el sol·licitant el que retirarà les estructures
degut a que la vorera té una amplada de 1,00 m les peces del gual seran les V-17 “

HE RESOLT:
Primer.- Autoritzar l’adequació de l’espai de vorera situat davant l’entrada i sortida de vehicles
al carrer Sant Fruitós núm. 30 de Balenyà, sol·licitada pel senyor …, condicionat a que el
sol·licitant retiri les estructures metàl·liques de davant l’entrada de vehicles, que les
peces dels guals siguin les del model V-17, ja que les voreres tenen una amplada de 1’00
metre i que assumeixi el cost del material utilitzat a l’obra.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat.
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