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Grup Municipal 
del Partit dels

Socialistes
de Catalunya

(PSC-PM)
El Masnou, a 6 d’octubre de 2014. 
 
 
Vista i llegida la proposta presentada pel govern del Masnou de CiU i ERC sobre el la proposta 
d’aprovació inicial del projecte d’obres d’adequació del solar delimitat pels carrers d’Almeria, 
Pol·lacra Goleta Constanza, Berguedà i Sevilla, presenta les següent esmenes: 
 
Accessibilitat 
Hem observat que l’accés de persones ha de realitzar-se des dels carrers de Goleta Pollacra i/o 
Berguedà, el que obliga a les persones que vulguin anar al carrer d’Almeria, principal nucli de 
comerços de la zona i beneficiari directe de l’aparcament, a donar la volta a tot el perímetre de 
l’aparcament. 
 
Per tal de solucionar-ho i veient que a la façana del carrer Almeria hi ha previst un talús 
proposem que es quantifiquin econòmicament i s’incorporin al projecte les següents: 
 

1. Unes escales  que comuniquin el nivell superior del carrer d’Almeria amb el nivell 
inferior de planta d’aparcament i que ocupin l’espai de la zona enjardinada previst en el 
costat oest del plànol de “planta proposta” de la pàgina 124 i que donin solució de 
continuïtat als passos de vianants que travessen el carrer d’Almeria i el carrer Goleta 
Pol∙lacra Constanza. Aquesta solució suposarà la reducció de l’aparcament de motos en 
el nivell inferior. 

2. Una rampa d’amplada normalitzada per a persones amb mobilitat reduïda que que 
comuniquin el nivell superior del carrer d’Almeria amb el nivell inferior de planta 
d’aparcament i que ocupin l’espai de la zona enjardinada previst en el costat est del 
plànol de “planta proposta” de la pàgina 124. Aquesta solució suposarà la reducció 
d’una plaça d’aparcament en el nivell inferior. 

 
Aigües pluvials 
El plànol de “Aigües pluvials” ubicat a la pàgina 126 estableix una sèrie de canvis de rasant que 
conduiran les aigües pluvials per sobre de la superfície fins a fer-les confluir en l’accés per a 
vehicles del carrer de Goleta Pol·lacra Constanza. Creiem que pot suposar un greu problema 
d’acumulació d’aigües pluvials pel que proposem que es quantifiquin econòmicament i 
s’incorporin al projecte les següents: 
 

1. Una conducció en rasa seguint la línia marcada en superfície del de “Aigües pluvials” 
ubicat a la pàgina 126 de forma que la circulació de les aigües pluvials es faci a un nivell 
diferent de la superfície. 

2. La connexió de la conducció d’aigües pluvials amb el clavegueram del carrer de Goleta 
Pol∙lacra Constanza 

 
 
 
 
Ernest Suñé 
 
 


