Gavà

Apartat de correus, 24
08850 Gavà
gava@esquerra.org

Marcel·lí Reyes i Vidal, regidor i portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a
l’Ajuntament de Gavà.

EXPOSO:

Que, en base als següents ANTECEDENTS:

1. El passat 27 de novembre de 2007, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de
Gavà va aprovar inicialment el Projecte d’arranjament de l’av. Diagonal: arbrat,
enllumenat i zona infantil (OMO 22/07).
2. Segons anunci del mateix 27 de novembre (BOPB 291, Annex III, 05.12.2007, pàg.
38), l'esmentat projecte es troba sotmès a informació pública durant un termini de
trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació.
3. Tot i estar bàsicament d’acord amb aquest projecte, el grup que represento creu que
inclou aspectes millorables, i utilitza el tràmit d’informació pública per presentar-hi
al·legacions i suggeriments.

Per això em persono en el tràmit d’informació pública de l’acord i presento les següents

AL·LEGACIONS:

1. Sobre la millora dels laterals del passeig central

1.1. Segons l’apartat 1.2.1. de la memòria, el projecte que s’exposa «és continuació del
projecte de millora de l’avinguda Diagonal aprovat inicialment per la Junta de Govern
Local el 9 de novembre de 2004 i executat per l’empresa municipal Gavanenca
d’Obres».
1.2. Un dels problemes de l’avinguda, que no va quedar resolt a la primera fase, és el mal
estat dels laterals del passeig central, fets a base de maons col·locats de cantell.
Aquesta maons presenten un elevat estat de degradació, i l’erosió del ciment entre
maons fa que sigui molt molest circular-hi.
1.3. Aquests laterals són els únics espais que permeten desplaçar-se en sentit
longitudinal pel passeig central de l’Avinguda, sense creuar els vials de les bandes.
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1.4. Creiem que, atès que el present projecte continua i finalitza el procés de millora de
l’avinguda Diagonal iniciat l’any 2004, caldria restaurar i millorar l’estat d’aquests
laterals, bé cobrint-los amb alguna capa de rodadura semblant a la usada per als
carrils transversals, bé restaurant els cantells dels maons i reposant el ciment
erosionat per tal d’obtenir un acabat en forma de superfície suau.
2. Sobre la necessitat d’acotar l’edat de les espècies arbòries que s’hi plantaran.

2.1. L’apartat 1.2.3. de la memòria proposa la substitució dels pollancres existents per
noves espècies arbòries. Alguns dels arbres que es proposen per a la replantació,
com el roure o l’auró negre tenen un creixement lent o molt lent, o mig, com el cas
dels lledoners.
2.2. El cas dels roures i lledoners és especialment rellevant perquè atesa la seva
envergadura, constituiran la part més visible i emblemàtica del nou passeig, i
substituiran, pel que fa a visió de conjunt, l’actual imatge i volumetria proporcionada
pels pollancres.
2.3. Cal garantir, doncs, que els roures i lledoners que es replantin tinguin una edat i
presentin una envergadura que garanteixi que les volumetries i graus de
desenvolupament descrits a la memòria es facin realitat.
2.4. Demanem doncs que el projecte inclogui una acotació de l’edat i envergadura dels
individus de les espècies de roure, lledoner i arç negre a plantar, i que es tinguin en
compte les repercussions d’aquesta acotació en l’apreuament.
3. Sobre la conveniència d’identificar les espècies que s’hi plantaran.

3.1. Per tal de promoure socialment el coneixement de l’entorn vegetal, és usual en
diversos municipis la instal·lació de cartells al costat d’alguns exemplars arboris, amb
els noms de l’espècie, nom científic, i algunes de les seves característiques
principals.
3.2. Proposem que aquesta mesura s’apliqui a alguns dels exemplars que es plantaran a
l’avinguda Diagonal.

Pel que s'ha exposat, considerem que el Projecte d’arranjament de l’av. Diagonal: arbrat,
enllumenat i zona infantil (OMO 22/07) es podria millorar abans de procedir a la seva
aprovació definitiva.

SOL·LICITO:
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1. Que s'admeti aquest escrit i es tinguin en compte els suggeriments presentats en
forma d’al·legacions.
2. Que es doni a l'entitat sotasignada per compareguda i interessada en l'expedient
administratiu 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
juridicotècnic preceptiu, atès que en cas contrari tot el procediment d'aprovació podria
ser impugnat per defecte de forma.

Us prego que considereu aquesta sol·licitud.

Gavà, 17 de desembre de 2007

Marcel·lí Reyes i Vidal
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

