MIQUEL ROSELLÓ I LASHERAS, portaveu del Grup Municipal d’ERC a
l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup, d’acord amb l’establert a
l’article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal i l’article 105,4 del DL
2/2003, de 28 d’abriI, de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
d’acord amb els següents
Antecedents:
Al passat mes de novembre del 2018 el nostre grup va fer un prec on
demanàvem d'eliminar la presència d'amiant de totes les instal·lacions i
edificis públics de Gavà. Se'ns va contestar que excepte uns baixants
d'aigües de l'Escola Juan Salamero, no tenien constància de la presència
d'aquest material a cap altre lloc. Es va demanar que es fes una campanya
informativa i de conscienciació dels passos a seguir pels particulars per
poder demanar les subvencions per treure aquestes instal·lacions i de pas
informar-los de la perillositat que suposa per la salut tenir aquest tipus de
materials, cosa que van desestimar.
Doncs bé, hem rebut informació i fotografies on podem observar unes
teulades que sembla que són d'amiant i a més estan en molt estat. Són al
Mercat del Centre (Passatge de la Rambla) on abans hi havia les parades de
peix i verdures.

Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el
següent
Prec:
- Instem a l'ajuntament de Gavà a estudiar la teulada que
assenyalem i en cas de tractar-se d’amiant es procedeixi a la seva
retirada.
- Que es torni a fer una revisió de tots els edificis i instal·lacions
públiques per tal d'assegurar que no queda rastre d'amiant per
enlloc.
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Gavà, 26 de juny de 2022
Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVA

