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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà

FORMULO
La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic
Municipal i l’article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a ser contestada per escrit
en un termini màxim d’un mes.

Antecedents
L'any 2009 la Generalitat de Catalunya, dins de la sisena convocatòria d’ajuts de la Llei de
barris de la Generalitat de Catalunya, va aprovar el projecte Sector Serra de les Ferreres,
amb un pressupost de 15.572.039 €.
El 9 de gener de 2010 es va firmar el conveni que formalitzava el pla.
Dins d'aquest pla es preveien diverses actuacions, agrupades en el denominat Projecte
d'intervenció integral en el sector serra de les Ferreres. Algunes d'aquestes actuacions eren
urbanístiques, com ara el nou vial d'accés a ca n'Espinós, la reurbanització dels carrers de
can Tries, l'adequació de l'actual camí de ca n'Espinós com a camí verd, actuacions
complementàries de millora ambiental i protecció contra incendis, l'adequació del camí de
contorn serra de les Ferreres i la rehabilitació d'edificis, com ara can Torrents i els centres
cívics de ca n'Espinós i can Tries.
Alguns d'aquests projectes han arribat a tenir projecte executiu aprovat inicialment i
exposat públicament, però d'altres, com la reurbanització dels carrers de can Tries, no s'han
aprovat mai inicialment ni han sortit a exposició pública.
Vist això, formulem les següents

Preguntes
• Té enlllestits el govern municipal els projectes executius següents:
• Projecte de reurbanització dels carrers de can Tries
• Projecte d'adequació del camí de contorn serra de les Ferreres
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• Projecte d'actuacions complementàries de millora ambiental i protecció contra incendis
• Projecte de rehabilitació del centre cívic de can Tries
• A data d'avui, quants dels 15.572.039 € pressupostats s'han gastat en el marc d'aquest
pla?

Gavà, 17 de març de 2016

Albert Massana i Gràcia
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

