Miquel Roselló i Lasheras, com a portaveu del Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert
a l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de febrer de
2019 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 tractat al proper ple municipal.
En base als següents antecedents:
Després d’una visita al barri de les Talaies juntament amb l’associació de
veïns, hem pogut comprovar algunes de les mancances del barri que des de
fa temps plantegen a aquest ajuntament.
1r- Accessos. No van ser projectats correctament. Els veïns que volen sortir
a peu del barri, per tal de no haver de recórrer tota la carretera d’accés al
barri, han trobat com a úniques alternatives 2 camins, un d’ells es un camí
de terra situat al darrere de l’estació de les aigües i que va a donar a la
rotonda d’entrada a Can Tries, l’altre es un camí recobert de ciment en
forma de ziga-zaga davant de la finca nº 6. Tots dos accessos tenen unes
pendents excessives, insegures i molt perilloses.
2.- Manteniment de finques. La finca nº 6 del carrer Montserrat Roig no
esta construïda, ja que hi van aparèixer restes de mines neolítiques en el
subsòl; ara els terrenys són plens de vegetació sense cap tipus de control.
Ens diuen que aquesta finca es propietat de la constructora que va fer la
urbanització Promociones Vermar S.A (Toledo) i que es desentén del seu
manteniment i conservació.
Vist això, formulem el següent
Prec:
- Que es faci un projecte integral de millora d’accessos al barri d’acord i en
col·laboració amb els veïns, i que es planifiqui la seva execució en els
propers exercicis, amb les dotacions pressupostàries necessàries

- Que s’insti a la propietària dels terrenys sense edificar de la finca del
carrer Montserrat Roig nº 6 que assumeixi les seves obligacions de
manteniment.
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