Albert Massana i Gràcia, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del ROM, i
perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents
Antecedents
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar, dijous 10 de novembre, la
resolució de la convocatòria per a la concessió dels ajuts econòmics corresponents al
“Programa complementari de millora de camins municipals”, així com el “Programa
complementari de suport a la inversió local”, del seu règim de concertació i de la
concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”
En el primer programa, es reserva per a l’Ajuntament de Gavà fins a 45.569,17 € per a
l’any 2019.
En el segon programa, es reserva per a l’Ajuntament de Gavà fins a 182.710,37 € per a
invertir en el manteniment, reparació i conservació dels equipaments i infraestructures
locals d’ús general i afavorir la realització d’inversions a l’àmbit local i, a la vegada,
dinamitzar el teixit empresarial i productiu local.
Es tracta d’uns ajuts que poden ser destinats a millorar i arranjar el camí de ca
n’Espinós.
Si bé és cert que existeix un projecte per construir una nova carretera, en el marc del
Pla de Barris, amb un pressupost superior als 700.000 €, el cert és que aquest projecte
porta molt de retard, i a hores d’ara es desconeix quan es disposarà de la capacitat
financera adient per tirar-lo endavant.
Per aquest motiu, i donat el mal estat del camí, sense il·luminació, amb revolts i
estrenyiments que fan perillós que s’hi circuli de nit, sense voreres ni voravies, cosa que
provoca que hi coexisteixin vianants a peu i vehicles, creiem que es podria destinar en
part o en tot aquesta subvenció a la millora i arranjament provisional d’aquest camí,
més tenint en compte que no ha estat preseleccionat per ser transferit a la Diputació de
Barcelona, com sí que ho ha estat el camí de la Sentiu.
Així doncs, formulem el següent
Prec:
Instem el govern local a participar en els programes de la Diputació de Barcelona de
millora de camins i d’inversions en béns d’àmbit local, redactar un projecte de millora
de l’actual camí de ca n’Espinós a curt termini, i implementar-lo al 2019.
Gavà, 20 de novembre de 2016.
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