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Apartat de correus, 24
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Marta Jiménez Iborra, regidora portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana
a l’Ajuntament de Gavà
EXPOSO:
Que, en base als següents ANTECEDENTS:

1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Gavà d’11 de maig de 2010 va
acordar aprovar inicialment el Projecte de millora ca n’Espinós (Fase I) del Pla de
millora de barris sector Serra de les Ferreres.
2. Segons anunci del 5 de maig (BOPB núm. 118, del 18/05/2010, p. 65-66),
l'esmentat projecte es troba sotmès a informació pública per un termini de trenta
dies.
3. El grup que represento considera que el projecte pot comportar problemes
seriosos als veïns del barri, i utilitza el tràmit d’informació pública per presentar-hi
les al·legacions oportunes.

Per això em persono en el tràmit d’informació pública de l’acord i presento les
següents
AL·LEGACIONS:
1. Sobre la supressió de la vorada.
1.1.

El projecte proposa la millora del carrer Principal i part del carrer de la Font del
barri de ca n’Espinós canviant l’actual pavimentació i el perfil de les voreres;
entre d’altres propostes, el projecte preveu posar tots els fanals a una banda
del carrer i, a l’altra, posar-hi una vorera ampla sense vorada, amb un nivell
únic per a la calçada i la vorera.

1.2.

Es dóna la circumstància que el carrer Principal té un pendent molt elevat, ja
que en un extrem del barri està a una cota de 132.5 m d’alçària, mentre que a
l’altre extrem, quan enllaça amb el camí de ca n’Espinós, està a una cota de
72.4 m, en una distància d’uns 600 m de carrer, cosa que significa l’existència
d’un pendent mig del 10%.

1.3.

En cas d’aiguat, aquest elevat pendent origina uns cabals d’escorrentia
importants, amb uns recorreguts que, si s’elimina la vorada del carrer, poden
portar l’aigua a entrar a les cases situades a una cota menor.

1.4.

El projecte no té en compte aquest aspecte; simplement indica que «es tindrà
especial cura, en el replanteig de l’obra, dels recorreguts d’escorrentia», sense
precisar més.

1.5.

Creiem que aquest és un aspecte molt important de l’obra, que si no es realitza
correctament empitjorarà les condicions de vida dels veïns afectats –els entrarà
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l’aigua a les cases quan plogui– i per tant cal que sigui considerat ja a nivell de
projecte.
1.6.

Per tant, demanem que el projecte inclogui els càlculs detallats dels pendents i
recorreguts d’escorrentia de les aigües pluvials, i que incorpori d’inici les
provisions oportunes per evitar que l’aigua de pluja entri a les cases. Creiem
que abans d’aprovar definitivament el projecte aquest aspecte ha de millorar
substancialment, i s’ha de garantir que els veïns no sortiran perjudicats de
l’execució de l’obra.

2. Sobre la manca d’elements dissuassoris d’aparcament.
2.1.

El projecte contempla que el carrer Principal del barri de ca n’Espinós, que el
creua de dalt a baix, passi a tenir una secció uniforme, amb un nivell únic per a
la calçada i la vorera.

2.2.

Aquesta opció de disseny obre la porta –en desaparèixer la vorada– a que les
voreres inicialment concebudes per a l’ús dels vianants a peu, passin a ser
ocupades per vehicles estacionats.

2.3.

Aquesta problemàtica –probable, atès que es tracta del principal carrer del barri
i té una certa intensitat de trànsit, superior a la de la resta de carrers de la
barriada– es podria solucionar de bell antuvi col·locant pilons de protecció
contra l’aparcament, tal com s’ha fet en altres carrers del nucli urbà en què s’ha
optat per la mateixa solució constructiva (Illa de vianants, carrer de Sant Nicasi,
etc).

2.4.

Però el projecte presentat a exposició pública indica que els pilons de protecció
a l’aparcament “es posaran en una segona fase”. Per tant, la nova vorera
quedarà immediatament oberta a què sigui usada com a espai per a
estacionaments, obligant els vianants a circular per la calçada, amb el perill que
això representa.

2.5.

Demanem que el projecte de millora inclogui, en aquesta primera fase, la
col·locació dels esmentats pilons dissuassoris de l’aparcament.

3. Sobre l’accés a les cases del costat del carrer sense vorera.
3.1.

El projecte preveu dotar de vorera a nivell únic només un dels dos costats del
carrer. Per accedir als habitatges de l’altra banda de la vorera, el projecte
preveu un “accés a les cases per encreuaments”, tot i que indica que “aquests
encreuaments es realitzaran en una segona fase de l’execució”.

3.2.

Tornem doncs a tenir una problemàtica ara inexistent que s’originarà a causa el
nou projecte: per accedir a les cases de l’altra costat de la vorera llurs habitants
hauran de creuar el carrer –amb el perill que això comporta–, però els passos
de vianants que haurien d’indicar els encreuaments no es faran inicialment.

3.3.

Creiem que per una mera qüestió de prudència i prevenció d’accidents cal
evitar al màxim la circulació dels vianants per la calçada, i per tant demanem
que es reconsideri fermament la proposta de deixar una de les bandes del
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carrer sense vorera, i obligar a la gent que vulgui accedir a les cases a creuar
la calçada.
3.4.

Si més no, demanem que s’inclogui a la primera fase del projecte la
senyalització d’aquests encreuaments potencialment perillosos.

Pel que s'ha exposat, considero que el Projecte de millora ca n’Espinós (Fase I) del
Pla de millora de barris sector Serra de les Ferreres ha de ser modificat.

SOL·LICITO:

1. Que s'admeti aquest escrit i es tinguin en compte les al·legacions presentades.
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'aquesta al·legació,
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, 7 de juny de 2010

Marta Jiménez Iborra
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

