
PREGUNTES 

1.- Quan va obtenir l’empresa permisos per ocupar els terrenys?  

Els terrenys són titularitat de la pròpia DIBA. La DIBA adjudica les obres a “Excavaciones y 

Construcciones Benjumea, S.A.” en data 19/04/18. A l’acta de Inici d’obres que es signa el 23 

de juliol consta literalment  “I no fent-se cap reserva per part del contractista, que es dóna per 

notificat pel fet de subscriure aquesta Acta, es dóna l’autorització per a iniciar les obres i 

comença a comptar el seu termini d’execució.” 

2.- Quina va ser la data del primer contacte per la coordinació amb els serveis tècnics de 

l’Ajuntament del Masnou?  

La primera reunió formal per a l’estudi i planteig del projecte va ser el 17/05/16. 

3.- En quin moment es va posar en coneixement dels serveis tècnics municipals les 

característiques de les obres?  

El 06/04/17 la DIBA va fer arribar la maqueta  del projecte constructiu. 

4.- Quan van informar al govern de les característiques de les obres?  

El 06/04/17 la DIBA va fer arribar la maqueta complerta del projecte constructiu. El 26 de maig 

de 2017, la Diputació de Barcelona envia a l’Ajuntament l’anunci referent al projecte aprovat 

inicialment el 16 de maig de 2017  

De les característiques concretes de les obres la DIBA en va informar el 04/07/18, en una 

reunió a l’Ajuntament per planificar les actuacions, el calendari i els avisos al veïnat 

directament afectat. 

5.- Des de quan el govern sabia que s’havien de talar els arbres?  

Des de la primera reunió al 2016 el govern es va interessar pel nombre d’arbres afectats.  

Es a la maqueta complerta del projecte rebut l’abril del 2017 que consta la intenció de talar 

vuit arbres. És llavors que es demana als tècnics de la Diba de buscar alternatives a la tala i ens 

emplacem a l’inici de les obres per estudiar-les sobre el terreny. 

6.- On es va presentar en audiència pública l’estudi d’aquest projecte a finals del 2016? Qui 

ho va fer? 

Enllaço la crònica que se’n va fer al web municipal: 

http://webantiga.elmasnou.cat/document.php?id=17414  

A part, el projecte definitiu va ser en exposició pública. L’Ajuntament  el va exposar en el tauler 

d’anuncis de la Corporació. L’anunci es publica el dia 15 de juny de 2017 i el seu termini 

finalitza el 26 de juliol de 2017.  

7.- Quina és l’empresa especialitzada en el transplantament?  



L’empresa es diu TRANSPLANTAMENT SANT ISCLE, SL 

8.- On es preveuen trasplantar?   

S’adjunta croquis de la proposta de la ubicació, pendent de validar “in situ” pels tècnics 

corresponents. 

PETICIÓ D’INFORMACIÓ 

1.- Còpia de l’acta del resultat de comprovació i replanteig  

Adjunto acta de replanteig i acta d’inici de les obres 

2.-Còpia del document presentat en audiència pública a finals del 2016 i de les aportacions 

fetes a la mateixa i que van ser incorporades.  

Enllaço la crònica que se’n va fer al web municipal: 

 http://webantiga.elmasnou.cat/document.php?id=17414 

3.-Còpia del calendari de les accions previstes pel transplantament de les espècies. 

Sense tenir encara el calendari detallat però considerant tots els aspectes, sembla que el millor 

moment per fer-ho serà aquest mes d’agost. 

4.-Còpia de l’informe de l’empresa que farà el transplantament sobre l’estat dels arbres. 

Fins a tenir l’informe definitiu, avanço les explicacions donades pel tècnic de l’empresa 

Trasplantaments Sant Iscle SL:  

“El plàtan que està enganxat al semàfor de Rosa Sensat, costat muntanya, degut a la posició 

dels orificis que presenta al tronc i a la salut fitosanitària que presenta en el seu estat general, 

segons el meu criteri i experiència, té poc recorregut. Opino que en cas de sobreviure al 

trasplantament ho faria per un temps curt. Es per això que en desaconsello el trasplantament. 

Tot i que no tinc la facultat per predir el temps que podria viure, em baso en casos semblants 

que he observat. També veig molta dificultat i molt perillós  per temes de seguretat poder 

plantar l’arbre de nou, degut al mal estat que presenta en el seu interior. En cas de ser 

necessari, restem a la seva disposició per ampliar aquesta informació.“ 


