Gavà, 28 de setembre de 2010

A L'ALCALDE – PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ
Sergio Engli Izquierdo, en representació del Grup Municipal del Partit Popular de
Catalunya a Gavà i d'acord amb el que disposa el Reglament Orgànic Municipal,
per a ser presentat a la pròxima sessió plenària,

EXPOSA
Als voltants dels carrers de Mestral, Josep Torres Clavé i Ciutat del Repòs, a Gavà
Mar, hi ha situacions que es repeteixen cada any, sobretot durant els estius,
provocant una gran malestar entre els veïns i veïnes:
Per una banda, els caps de setmana, els boscos dels voltants dels habitatges es
converteixen en zones de pic-nic on desenes de grups passen el dia. A part de
tractar-se de zones no habilitades a aquest efectes, el més greu és la brossa i
deixalles que queda a terra. A part dels efectes propi de la brutícia, que són
innegables, la brossa en aquestes zones fa incrementar els riscos d’incendi durant
l’estiu.
D’altra banda, totes aquestes persones deixen estacionats els seus vehicles a
zones on senyals de trànsit explícitament indiquen que la circulació està prohibida
“excepte veïns”. Malgrat això, són molts els cotxes que estacionen a llocs
indeguts, obstruint, a més, els accessos dels propis veïns a les seves cases
(s’adjunten fotografies).
Per tal de millorar la convivència dels veïns i veïnes d’aquests carrers, i per evitar
que el problema es repeteixi en un futur pròxim, el Partit Popular formula el
següent,

PREC


A l’equip de govern prengui les mesures necessàries per regular els picnics als boscos dels voltants dels carrers de Mestral, Josep Torres Clavé i
Ciutat del Repòs, a Gavà Mar.



Controli de forma efectiva l’estacionament dels vehicles.



Es dugui a terme un seguiment real de l’estat dels boscos i els carrers de la
zona per garantir la neteja.

Sergio engli Izquierdo
Regidor Grup Municipal PP

