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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 13 de gener de 2009, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà va
aprovar inicialment el Projecte de millora dels carrers de Joan Lamote de Grignon i
adjacents (OMO 01/09).
2. Segons anunci del 15 de gener (BOPB 17, 17.01.2009, pàg. 68), l'esmentat projecte
es troba sotmès a informació pública durant un termini de quinze dies hàbils a
comptar des de la publicació de l’anunci.
3. Tot i estar d’acord amb el 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 l’arranjament del talús entre Pompeu Fabra i Lamote de Grignon.

1.1. Malgrat que, tal com vam demanar, durant el mandat anterior es van efectuar treballs
de jardineria i manteniment al talús que separa el carrer de Lamote de Grignon i la
Rambla de Pompeu Fabra, aquest segueix presentant un aspecte deixat, i entenem
que resulta molt difícil fer-hi treballs de manteniment o de jardineria atès el pendent
tan elevat que presenta.
1.2. Proposem que s’aprofiti el projecte de remodelació per redefinir les característiques
del talús, estudiant la possibilitat de fer-hi marges que permetin esglaonar el pendent,
i siguin aptes perquè hi puguin treballar de forma rutinària les màquines de
manteniment i jardineria.
2. Sobre la prolongació de l’escala mecànica entre Amadeu Vives i Pompeu

Frabra.
2.1. El projecte presentat a informació pública s’executarà juntament amb altres projectes
de millora del barri de can Tintorer. Entre aquests projectes hi ha la construcció d’una
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escala mecànica entre la plaça d’Amadeu Vives i la Rambla de Pompeu Fabra (en
vermell a la fotografia adjunta), a semblança de la que hi ha entre l’Avinguda
d’Eramprunyà i el carrer de Roger de Flor.
2.2. No està previst que aquesta escala connecti amb Lamote de Grignon, tot i que el
desnivell i inclinació del talús a superar és sensiblement major que l’existent entre
Pompeu Fabra i Amadeu Vives.
2.3. proposem que s’aprofiti l’arranjament dels carrers Lamote de Grignon i adjacents per
construir un tercer tram d’escala mecànica entre aquest carrer i la rambla de Pompeu
Fabra, segons es mostra esquemàticament en color verd a la fotografia adjunta.

3. Sobre la confluència dels carrers de Jaume I, Joan Lamote de Grignon, Rambla

de Pompeu Fabra, Roger de Flor i Lluís Millet.
3.1. Tal com es planteja al projecte exposat a informació pública, es preveu mantenir
l’actual illeta triangular entre aquests carrers.
3.2. Proposem que en comptes de la illeta prevista s’estudiï la viabilitat d’instal·lar-hi una
rotonda, que permeti connectar amb el centre d’una forma més àgil, tal com es
mostra a la fotografia i esquema adjunt.
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4. Sobre l’habilitació d’aparcaments a la plaça de Blas Infante.

4.1. Tal com es planteja al projecte exposat a informació pública, es preveuen eliminar
una sèrie de places d’aparcament en superfície, a causa de l’eixamplament de
voreres i la instal·lació de bancs i mobiliari urbà.
4.2. Estem d’acord en la filosofia d’aquesta actuació, tot i que caldria tenir en compte que,
atesa l’època en què es va edificar el barri de can Tintorer (entre 1967 i 1979,
substancialment), molts dels edificis actuals no van preveure la construcció de places
d’aparcament suficients per als veïns. A conseqüència d’aquest fet, es pot dir que hi
ha un dèficit crònic de places d’aparcament al sector, que podria empitjorar a causa
d’aquest projecte.
4.3. Per compensar la pèrdua de places d’aparcament, proposem habilitar l’espai de la
plaça de Blas Infante, tal com s’ha fet amb un espai contigu, per a l’aparcament en
superfície. Sabem que aquesta és una vella reinvindicació del barri i creiem que el
projecte de reforma present és una bona oportunitat per portar-ho a terme.

Pel que s'ha exposat, considerem que el Projecte de millora dels carrers de Joan Lamote
de Grignon i adjacents (OMO 01/09) presenta alguns problemes que es poden resoldre
abans de procedir a la seva aprovació definitiva.
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SOL·LICITO:

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
jurídico - tècnic 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, 2 de febrer de 2009

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

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

