Resum de la reunió del Grup de Treball del projecte
«Retirada d’antenes i elements no autoritzats»
Data:
Horari:
Lloc:

28 de març de 2019
16:00 hores
Centre Cívic Montserrat Roig

Alfonsa Redondo
Pedro Peña
Alfonso Chávez
Manuel Medina
Carles Marín
Mercè Soler
Albert Planell
Cristina Escudé
Roser Ortega
Joan Jiménez

Hi assisteixen:
Representant de l’AVV Per la Millora de Ca n’Anglada
Representant de l’AVV Per la Millora de Ca n’Anglada
Representant de l’AVV Ca n’Anglada
Representant de l’AVV Ca n’Anglada
Representant de l’AVV Ca n’Anglada
Directora del servei de Qualitat Democràtica
Director de Projectes
Directora del servei d’Urbanisme
Coordinadora D2
Coordinador

El servei actua obrint expedient quan hi ha una denúncia d'un ciutadà o comunitat de veïns o
per iniciativa pròpia quan detecta un element instal·lat en la façana de manera irregular i que
pot suposar un perill pels ciutadans.
El servei manifesta que cal actuar sobre les antenes per un tema d’estètica però també
sobre altres elements, com els aires condicionats, ja que poden suposar un perill per la
ciutadania.
L’AVV Ca n’Anglada demana que únicament s’actui sobre els propietaris que tenen antenes
parabòliques instal·lades en les façanes de manera irregular i no pels aires condicionats o
altres elements, tal i com indica el projecte que van presentar.
Durant la reunió sorten diversers idees com:








Fer una diagnosi / inventari dels elements col·locats en la façanes
Possibilitat de contractar una empresa per fer els treballs previs de diagnosi
Treballar a nivell de mediació en les comunitats que ho requereixin per la seva
complexitat
Contactar i reunir-nos amb el Col·legi d'Enginyers de Comunicacions per tal de rebre
assessorament tècnic en la instal·lacions d’antenes.
Fer una prova pilot en una zona concreta del barri per desprès, si funciona
correctament, ampliar les mesures a tot el barri.
Fer uns tríptics informatius sobre la prohibició d’instal·lar elements no autoritzats en
les façanes i com cal instal·lar-los correctament.
Donar ajuts per instal·lar correctament els elements.

Acords:
1. Es delimitarà una zona concreta en la part nord del barri per desenvolupar una prova
pilot que inclourà un inventari de les antenes instal·lades en les façanes dels edificis,
accions informatives i d’assessorament amb el veïnatge.
2. Es contactarà amb el Col·legi d'enginyers de Comunicacions i gremi d'instal·ladors per
rebre assessorament i poder oferir alternatives als propietaris de les antenes i a les
comunitats implicades, estudiant quin tipus d’ajudes es poden oferir des de
l’administració.
3. S’obriran els expedients adients per començar el procés per retirar les antenes de les
façanes que no compleixin la normativa vigent i aquells elements que puguin resultat
perillosos per a la integritat de les persones.
4.Una vegada realitzada la prova pilot, aquesta serà avaluada pel grup de treball i a
partir d’aquí calendaritzar i estendre les actuacions al resta del barri

No havent-hi més temes a tractar es dóna per finalitzada la reunió a les 17:20 hores de la
qual, com a secretària, estenc aquest document resum

Joan Jiménez Montes
Secretari de la Taula del projecte Futur Ca n’Anglada 2030

