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 dia 13 de maig de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà
va aprovar inicialment el Projecte de connexió del c/ d’Aribau (continuació c/ Centre)
amb la riera de Sant Llorenç (OMO 07/08).
2. Segons anunci del 26 de maig (BOPB 129, de 29.05.08, pàg. 26), l'esmentat projecte
es troba sotmès a informació pública durant un termini de trenta dies a comptar des
de la publicació.
3. El grup que represento està completament d’acord amb la necessitat de fer l’obra
«per donar sortida al carrer del Centre a l’Avinguda de la Riera de Sant Llorenç, i
d’aquesta manera guiar el trànsit de sortida de la ciutat», i així ho va manifestar ja
l’any 2003. Això no obstant, creu que pot realitzar alguna aportació per millorar-la, i
utilitza el tràmit d’informació pública per presentar-hi dos suggeriments.

Per això em persono en el tràmit d’informació pública de l’acord i presento les següents
AL·LEGACIONS:
1. Sobre l’afectació al portal del número 1 del c/ d’Aribau

1.1. L’obra, tal com està plantejada, afecta el barri de l’edifici situat al número 1 del carrer
d’ Aribau. Si bé aquest barri actualment no té placa de gual, i per tant, ara, no pot
ser utilitzat per fer-hi entrar o sortir vehicles, això no treu que en un futur el propietari
de l’edifici desitgi de posar-hi un gual per a vehicles. De fet, tot i que ara hi ha uns
fanals, la disposició que tenen i l’amplitud de la vorera permet d’efectuar l’eventual
maniobra d’entrada i sortida del gual.
1.2. Però el projecte preveu, al costat d’aquest edifici, una vorera de 2.7 m d’ample, i tot
seguit el vial inclinat de connexió a l’Av. de la riera de Sant Llorenç, que no permet fer
el gir que eventualment requeriria un vehicle per entrar en aquest barri.
1.3. Suggerim que la vorera del costat d’aquest edifici s’ampliï dels 2.7 m previstos a 4.4
metres, tot reduint l’amplada de la passarel·la o vorera per a vianants amb mobilitat
reduïda dels 2.7 m previstos fins a 2 m d’ample (que creiem suficient) i reduint també
la calçada inclinada per a vehicles de 4 m a 3 m, més que suficient, si no s’hi permet
l’estacionament a una banda.
1.4. També suggerim que, abans de l’aprovació definitiva del projecte d’obres, s’informi
directament el propietari de l’esmentat edifici, a fi que expressi el que més li convingui
i no pugui al·legar desconeixement.
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2. Sobre el canvi de direcció d’un tram del c/ de la Concòrdia i del c/ de

Viladecans.
2.1. Suggerim que, juntament amb aquesta obra, es canviï també l’actual sentit de
circulació obligatòria dels carrers de Viladecans i Concòrdia (entre Aribau i
Viladecans), tot recuperant el sentit nord que tenia abans de la vianalització de la
Rambla.
2.2. Creiem que, amb l’adopció d’aquesta solució, es podran resoldre o, si més no,
minimitzar, els problemes que actualment es produeixen a la rotonda de l’Av. de la
Riera de Sant Llorenç amb el c/ de Viladecans.
Pel que s'ha exposat, considero que el Projecte de connexió del c/ d’Aribau (continuació
c/ Centre) amb la riera de Sant Llorenç (OMO 07/08) pot resultar millorat.

SOL·LICITO:

1. Que s'admeti aquest escrit i es tinguin en compte els suggeriments presentats.
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
jurídico - tècnic preceptiu, atès que en cas contrari tot el procediment d'aprovació
podria ser impugnat per defecte de forma.

Us preguem que considereu aquesta sol·licitud.

Gavà, 25 de juny de 2008

Marcel·lí Reyes i Vidal
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

