En Marcel·lí Reyes i Vidal, portaveu del Grup Municipal d'ERC a Gavà, i Josep
Campmany i Guillot, amb domicili al carrer
, de Gavà,
amb document d’identitat
, en representació de la Secció Local de Gavà
d'Esquerra Republicana de Catalunya, domiciliada a efectes de notificacions a l'apartat
de correus, 24, de la ciutat de Gavà, 08850 (Baix Llobregat),
EXPOSEM:
En base als següents ANTECEDENTS:

1. La junta de govern del passat 20 de juliol de 2004 va aprovar inicialment el Projecte
d’urbanització del sector Riera de Sant Llorenç.
2. L’esmentat projecte es va sotmetre a informació pública mitjançant anunci del 3
d’agost de 2004, publicat en data 18/08/04 (BOPB núm. 198, p. 12), per a la
formulació de possibles al·legacions durant un període d’un mes.
3. El grup que representem té interès en presentar una sèrie de correccions i millores
al projecte presentat, i aprofita el termini d’informació pública per presentar-les.

Ens personem i formulem les següents
AL·LEGACIONS
1. Sobre la correcció d’una errada.
1.1. Segons el plànol 17-A «Pavimentació, senyalització i mobiliari urbà» del projecte, i
d’acord amb el codi de colors que l’interpreta, l’espai lliure entre els habitatges,
que segons el Pla parcial ha de ser espai enjardinat, ha d’estar cobert amb
«escales de graons de formigó prefabricat sobre llosa de formigó armat».
1.2. Aquesta especificació és errònia, ja que contradiu el que es grafia al plànol 04
«Planta general» del projecte, que preveu preservar la vegetació existent a l’espai
lliure entre els blocs d’habitatges.
1.3. Demanem que es corregeixi aquesta errada.
2. Sobre la seguretat dels menors durant les obres d’urbanització.
2.1. La zona a urbanitzar està situada al costat del Centre d’Ensenyament Infantil i
Primari Marcel·lí Moragas, que escolaritza nens de 4 a 12 anys.
2.2. Entre les mesures de senyalització provisional i balisament durant les obres, que
prescriu el Programa de desenvolupament de les obres no es fa cap referència ni
s’adopta cap provisió en relació a la proximitat d’aquest centre escolar.
2.3. En les hores d’entrada i sortida de l’escola, els menors poden patir accidents si
accedeixen lliurement a les obres d’urbanització.
2.4. Proposem que entre les mesures provisionals durant les obres s’inclogui el
tancament de tot el sector mitjançant una tanca desmuntable que privi els menors
d’accedir-hi lliurement.
3. Sobre la vegetació de les zones enjardinades.
3.1. D’acord amb el plànol 04 «Planta general» del projecte, a l’espai lliure entre els
blocs d’habitatges es preveu preservar la vegetació existent.
3.2. Actualment, la vegetació existent en aquesta zona és pobríssima, uns pocs
matolls mal conservats, la qual cosa provocarà un aspecte final del nou conjunt
urbà molt deixat i abandonat.

3.3. El nou conjunt urbà de la riera de Sant Llorenç estarà al costat d’una bassa de
laminació que, segons el projecte inicial, preservarà una làmina d’aigua permanent
que donarà al conjunt un aspecte de llac.
3.4. En conjunció amb aquest equipament, i per facilitar-ne la integració, i aprofitant a
més que el nou conjunt urbà està situat en obaga, proposem que els espais lliures
entre els blocs siguin enjardinats amb bosc de ribera.
4. Sobre la utilització de materials propis i distintius per a la urbanització.
4.1. Els elements de mobiliari urbà previstos per a la urbanització del sector són els
estàndar, de forma que l’aspecte que presentarà el sector serà totalment
impersonal i, per tant, amb baix valor afegit des del punt de vista sociocultural.
4.2. Era costum en l’urbanisme tradicional local l’ús, a les voreres, de panots de pedra
rojenca pròpia de la zona, fet que singularitzava l’urbanisme local i li donava un
valor sociocultural important des del punt de vista de la identificació local.
4.3. Proposem que es modifiqui el tipus de panots que el projecte preveu utilitzar en
les voreres, i que s’adopti el tipus tradicional de panot de pedra rojenca.

Per tot l’exposat,
SOL·LICITEM:
1. Que s'admeti aquest escrit i es tinguin en compte les al·legacions presentades.
2. Que es doni als sotasignats per compareguts i interessats en l'expedient al qual
s'ha fet referència, i que se'ns notifiqui amb l’antelació requerida qualsevol
informació sobre aquest expedient o les resolucions que es prenguin, tot
mantenint-nos al corrent del procediment administratiu que se'n derivi.
3. Que, d'acord amb els articles 54.1 i 86.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, segons els quals la decisió d'acceptar o denegar aquestes al·legacions ha
d'estar motivada, i els al·legants tenim dret a obtenir una resposta raonada,
s'adjunti a la eventual comunicació de l'acceptació o refús, total o parcial,
d'aquestes al·legacions, l'informe jurídico - tècnic preceptiu.

Gavà, 3 de setembre de 2004
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