Gavà

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

MARTA JIMÉNEZ I IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà,
FORMULO
la següent pregunta per a ser contestada per escrit:

Antecedents:
El DOGC de 01/03/2010 publicava la resolució del conseller de PTOP, Joaquim Nadal,
per la qual s’obre una nova convocatòria d’ajuts per a finançar actuacions de millora
paisatgística al litoral català per un import total d’1,2 MEUR. Els ajuts, la convocatòria
dels quals ja és oberta, permetran cofinançar fins al 50% de projectes d’arranjament de
camins de ronda, accessos al litoral per a vianants i mitjans no motoritzats a les zones
costaneres i adquisicions de sòl que serveixin per augmentar el patrimoni públic. Així
mateix, s’hi podran acollir els projectes de reconstruccions de terrasses i marges, de
millora de la vegetació, prevenció d’incendis, enderroc d’instal·lacions il·legals al litoral o
adaptació paisatgística d’elements existents. Els ajuntaments podran presentar les seves
sol·licituds fins el proper 15 d’abril. Aquesta línia d’ajuts es deriva de les disposicions dels
Plans Directors Urbanístics del Sistema Costaner, coneguts com a PDUSC I i II. Així,
podran acollir-se a aquest finançament els ajuntaments i altres ens locals que vulguin dur
a terme intervencions de millora en sòls no urbanitzables o sòls urbanitzables no
delimitats, tal com es defineix al PDUSC I, i en sòls urbanitzables delimitats sense pla
parcial aprovat, tal com estableix l’anomenat PDUSC II. Aquestes subvencions podrien
interessar per realitzar millores a la zona de la Murtra, la pineda nord, el tram final de la
Riera dels Canyars.

Pregunta:


Té intenció l'Ajuntament de demanar alguna d'aquestes subvencions? En cas
afirmatiu, amb quin projecte?

SOL·LICITO
Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, em sigui
contestada per escrit en un termini màxim d’un mes.

Gavà, 21 de març de 2010

Marta Jiménez i Iborra
Grup Municipal d'ERC
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

