Gavà

MARTA JIMÉNEZ i IBORRA, portaveu del Grup
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà,

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

Municipal

d'Esquerra

FORMULO

la següent pregunta per a ser contestada per escrit:

Antecedents:
Segons explica el govern municipal en escrit de data 13 de maig de 2010 (R.S.:
4896), en resposta a una pregunta d’Esquerra, enguany l’Ajuntament de Gavà,
amb una subvenció de la Diputació de Barcelona, va aplicar al camí del Pinar “un
innovador sistema de pavimentació”.
Tot i això, les pluges d’aquesta primavera han malmès completament aquest
innovador sistema de pavimentació, de forma que a data d’avui és pràcticament
inexistent, i el camí del Pinar es troba en un estat pràcticament idèntic al que es
trobava abans de l’aplicació de l’innovador paviment, és a dir, ple de sots.
En canvi, gairebé al mateix temps que aquest innovador paviment s’aplicava al
camí del Pinar, amb tan galdosos resultats, el Parc Agrari procedia a pavimentar
diversos camins agrícoles dels inclosos en el seu àmbit. Aquest paviment,
efectuat de forma tradicional amb grava i asfalt, ha resistit perfectament les
inclemències atmosfèriques, i presenta un aspecte immillorable.
Aquest arranjament va ser acordat per l’Ajuntament de Gavà amb el Parc Agrari el
25 de març d’enguany, i a partir del 13 d’abril es van asfaltar el camí de l’Arbret de
Baix, entre la riera dels Canyars i el camí de la Pava, que té una llargada de 880
metres i una amplada de 4 metres, i el camí del Regàs, també a Gavà, en un tram
de 300 metres.
Cal indicar que l’Ajuntament de Gavà, dins d’aquest pla de treball, té previst
d’asfaltar el camí del Soberano de Dalt i arranjar els flonjalls dels camins de
l’Arbre i de les Malloles, amb una inversió total prevista de 79.518 €.
Es dóna la circumstància que el camí del Pinar té la mateixa categoria de camí
agrícola que el camí del Regàs o el camí de l’Arbret de Baix, i convé assenyalar
que el camí del Pinar discorre per una zona qualificada d’urbanitzable (no
delimitada), mentre que el camí de l’Arbret o el del Regàs discorren per terrenys
qualificats de no urbanitzables (parc agrari).

Gavà

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

Pregunta:
1.- Quan va costar la col·locació de l’innovador paviment al camí del Pinar?
2.- A la vista del succeït amb l’innovador paviment, té previst l’Ajuntament de
reclamar alguna compensació a l’empresa que el va comercialitzar?
3.- Atès que el camí del Pinar torna a estar en un estat lamentable (ple de sots),
està previst efectuar alguna actuació semblant a la que s’està portant a terme als
camins del Parc Agrari?

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, 2 de juny de 2010

Marta Jiménez i Iborra
Grup Municipal d'ERC

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

