
Al·legacions al projecte d’obres de construcció d’una nova planta a

l’aparcament municipal a Roda de Ter

1.- L’Ajuntament de Roda de Ter vol construir una nova planta a l’aparcament municipal. Segons

el projecte aprovat inicialment es justifica la necessitat de la realització d’aquesta obra degut

exclusivament a una futura eliminació d’unes 25 places d’aparcament en fer la rehabilitació del

carrer Pere Almeda i la Plaça Major. Per tant, segons el projecte aprovat, actualment no hi ha

cap necessitat d’ampliació sinó que el projecte només es deu a la realització de les obres del

carrer Pere Almeda i Plaça Major, les quals poden suposar l’eliminació de places d’aparcament.

Cal assenyalar que l’aparcament actual generalment no queda ocupat i és fàcil trobar places

d’aparcament lliures. Només un parell o tres de cops l’any,i en circumstàncies molt excepcionals,

l’aparcament queda amb totes les places ocupades.

A les al·legacions que també presentem al projecte de rehabilitació del carrer Pere Almeda i

Plaça Major,  proposem que no cal  ni  és adequat eliminar  25  places d’aparcament,  sinó que

creiem que es pot fer la rehabilitació eliminant únicament8 places. Aquestes places poden ser

absorbides clarament per l’actual aparcament municipal i amb una bona gestió de la zona blava.

Per tant, no queda justificada la necessitat de fer aquesta obra, la qual comportaria un dispendi

de  diners  públics  de473.293,90 € (IVA inclòs)  per  realitzar  una obra  innecessària  destinada

únicament a solucionar l’eliminació de 8 places d’aparcament. 

2.-  Tal  com diu  el  projecte,  el  marc  normatiu  aplicable  en  aquest  moment  són  les  Normes

Subsidiàries de Planejament però també es recull  que cal  tenir  en compte el  POUM, ja que

aquest  es  va  aprovar  definitivament  en  la  sessió  de  30  d’abril  de  2015  de  la  Comissió

d’Urbanisme, i només resta la seva publicació en el DOGC per tal que sigui efectiu. Per tant, seria

de responsabilitat que el projecte s’adeqüés al POUM aprovat pel propi promotor del projecte.

Tant a les Normes Subsidiàries com en el POUM l’aparcament ocupa un vial públic i el projecte

preveu la cobertura de tot aquest vial per realitzar la nova planta d’aparcament. A més, segons

el POUM la cobertura d’aquest vial també afecta una part del vial públic del PAU 11; aquest dóna

accés i és indispensable per al desenvolupament del PMU7, una zona d’equipaments i el PAU 12.

Per la importància d’aquest vial a l'hora de poder desenvolupar i fer efectius el PMU7, una zona

d’equipaments i el PAU 12, el POUM detalla específicament les cotes i les seccions d’aquest futur

vial, ja que és vital per fer efectiva tota aquesta zona que en l’actualitat totalment tancada i



sense sortida. Estem, per tant, davant un futur vial públic molt important que precisarà d’una

vialitat àmplia per poder desenvolupar tota la zona afectada. En conseqüència, no resulta oportú

limitar aquests terrenys amb cobertura i accessos a aparcaments. És incompressible, doncs, que

es limiti aquesta vialitat amb un aparcament al mig i  amb la cobertura d’una part important

d’aquest vial. Cal tenir en compte que el vial del qual parlem ja és molt estret i el POUM li atorga

i n’especifica clarament un especial interès per al desenvolupament de tota la zona.

Així  doncs,  entenem que la  realització  de  la  cobertura d’aquest  vial  públic,  a  part  d’afectar

directament  el  PAU  11  i  dificultar-ne  la  seva  vialitat,  també  tindria  efectes  importants  de

limitació de la vialitat per accedir al PMU7, la zona d’equipaments i el PAU 12. Per tant, si es

desenvolupés  l'actual  projecte  del  qual  l’Ajuntament  n’és  promotor,  s’hauria  de  modificar  el

PAU11 ja que no compliria amb la seva funció. I  també replantejar tots els altres d’aquesta zona.

És  a  dir,  que,  un  POUM  pendent  de  publicar  ja  hauria  de  ser  revisat  i  modificat.

Addicionalment,el projecte per al qual es presenten aquestes al·legacions qüestiona sobretot les

previsions importants per desenvolupar aquesta zona estratègica,i importants per al municipi i

tota la planificació establerta al recent POUM.

3.- L’actual rampa d’accés amb prou feines arriba als 6 metres d’amplada, i els dos carrils de

circulació no arriben als 3 metres mínims necessaris, motiu pel qual, en l’actualitat ja dificulta el

pas de dos vehicles i causa problemes en el seu accés al carrer Joan de Mas. La proposta del

projecte consisteix a limitar l’accés amb regulació semafòrica i donar pas alternatiu, ja que el pas

de  dos  vehicles  és  molt  dificultós.  Això  no  eliminarà  sinó  que  agreujarà,  les  dificultats  en

l’entrada  al/des  de  el  carrer  Joan  de  Mas.  Fins  i  tot,  aquesta  regulació  semafòrica  podria

comportar retencions i col·lapse en hores punta en el carrer Joan de Mas.

4.- Aquesta regulació d’entrada i sortida de l’aparcament en un únic sentit  i  sense connexió

entre  les plantes  fa  impossible  anar  d’una  planta  a  l’altra.  Així  doncs,  el  vehicle  que vulgui

aparcar i trobi una de les plantes ocupades haurà de tornar a sortir, fer algun canvi de direcció o

maniobra en algun carrer proper i tornar a entrar. Situació totalment absurda si el que es vol és

facilitar l’aparcament.

5.- La construcció d’una nova planta suposa de facto la creació d’una planta semi-soterrània de

1.544 m2, que tot i que estigui ben il·luminada es convertirà en un espai públic cobert que pot

convertir-se fàcilment en lloc de trobada de col·lectius amb poc respecte pels espais públics, etc.

Així  mateix,  per  la  inseguretat  que  poden  provocar  espais  d’aquests  tipus  a  certes



persones,caldrà  una  vigilància  especial,  amb  un  cost  econòmic  i  de  recursos  de  seguretat

addicional.

6.- A part del pressupost de construcció de la nova planta d'aparcament, de 473.293,90 € (IVA

inclòs), que tan sols servirà per solucionar la supressió de 8 places d’aparcament, el projecte no

preveu,com ja hem dit, el cost de seguretat, ni tampoc el cost que suposarà haver d’il·luminar

tota  una  planta  subterrània  de  1.544  m2.  Així  mateix,  s’ha  de  tenir  en  compte  el  cost  de

manteniment que suposarà aquest espai ja que,malauradament i per l’experiència que tenim,

tots els espais públics coberts sovint es converteixen en espais de vandalisme, que necessiten

una neteja i un manteniment constant. Per tot l’anterior, es pot afirmar que tant el pressupost

de l’obra com el cost anual de manteniment resulten molt elevats i del tot injustificats.

7.-El  projecte està redactat pel  serveis tècnics municipals,  però no hi  consta el  nom de cap

professional  tècnic  o  funcionari  que  assumeixi  l'autoria  del  projecte.  Cal  que  s'identifiqui

correctament el tècnic o tècnics, funcionaris, autors i signants del projecte.

Per tot  això demano  que es tinguin per  formulades  les anteriors al·legacions,  dins el  tràmit

d’informació pública, per tal que siguin preses en consideració i es retiri el projecte pels motius

exposats.

Roda de Ter, 29 de setembre de 2016

Signatura: 

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER.
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