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Nou impuls a la millora i manteniment de l’espai
públic, al reciclatge i a l’ampliació i modernització de
la xarxa d’equipaments
L’Ajuntament amplia les inversions en més de 4 milions d’euros.
Destaquen l’última fase de desplegament del nou model de recollida de
residus domiciliaris i els primers treballs de la nova C-245 i d’un nou
equipament polivalent

L’Ajuntament de Gavà incrementarà les inversions en equipaments i en espai públic
previstes gràcies a la solvència de les finances municipals. Els comptes de 2018 s’han
tancat amb un romanent de tresoreria que ascendeix a més de 4 milions d’euros.
Aquests comptes sanejats permeten generar estalvi, reduir deute i incrementar les
inversions i altres despeses corrents. No obstant això, atès que la legislació vigent
impedeix destinar la totalitat del romanent de tresoreria a finançar noves actuacions, el
Ple municipal va aprovar ahir una modificació de crèdit que reforçarà el capítol
inversor, que es destinarà principalment a ampliar les accions adreçades a millorar la
qualitat de l’espai públic, a modernitzar i ampliar la xarxa d’equipaments municipals i a
fer de Gavà una ciutat més neta i més sostenible.
Impuls al reciclatge i reforç de la neteja
L’empresa municipal PRESEC ampliarà les inversions en 2,1 milions d’euros. Una
partida de 835.000 euros permetrà abordar la darrera fase del desplegament del nou
model de recollida de residus domiciliaris, iniciat l’últim trimestre de 2018. En
concret, s’adquiriran 835 contenidors de residus que es destinaran a la substitució dels
contenidors de recollida de la fracció orgànica, a més de completar totes les àrees de
contenidors del municipi amb les cinc fraccions, amb l’objectiu de facilitar a la
ciutadania la gestió segregada dels residus domiciliaris i afavorir el reciclatge. També es
reposaran 35 contenidors que han resultat malmesos en els últims mesos.

Més de 870.000 euros es destinaran a la modernització de vehicles i de maquinària
més sostenible per millorar la prestació dels serveis. S’adquirirà un camió
recol·lector de càrrega posterior per a la recollida de mobles; una escombradora
mecànica, i un furgó pel transport del personal de neteja viària i recollida de residus,
així com camions de gas natural i furgons elèctrics de diversos serveis de manteniment
d’instal·lacions i enllumenat públic, obres, jardineria, i neteja amb aigua d’alta pressió.
Uns vehicles més nets i menys sorollosos que contribuiran a reduir les emissions de
CO2 i a l’estalvi econòmic.
També s’incorpora una partida de 272.000 euros per millorar l’eficàcia de diferents
serveis de neteja viària. Aquests recursos es destinaran en primer lloc a la incorporació
d’un equip de cinc persones que durant un mínim de sis mesos retiraran les herbes que
creixen de manera espontània en llocs inapropiats de l’espai públic i que proliferen
perquè no s’utilitzen tractaments químics. L’acció s’emmarca en el Programa 30 Plus
per afavorir la inserció laboral de persones de 30 anys o més en situació d’atur.
A més s’ampliaran dels torns de neteja en horari de tarda, tant mixta com manual, i el
servei de recollida de voluminosos a la via pública. També es faran nous tractaments
ecològics per al control d’herbes en voreres i zones de jocs infantils i es reforçarà la
neteja amb camió cisterna per al paviment, reixes i embornals.
Finalment, es destinaran 150.000 euros per a la instal·lació d’aire condicionat al
magatzem de PRESEC.
Espai públic de qualitat
Els nous recursos permetran avançar en la millora de l’espai públic. De les inversions
previstes destaquen els treballs d’encamisat del col·lector de la C-245 amb un import
de 300.000 euros. Aquesta intervenció, que consisteix a protegir els tubs soterrats, serà
un pas previ a les obres de conversió d’aquesta carretera en un eix cívic que
integrarà un carril bici, un carril bus segregat i que farà més segurs i amables els
trajectes a peu.
També es destinarà una partida addicional de 200.000 euros a la pavimentació de
carrers, de 95.000 a la substitució dels paviments de les zones infantils. També es
renovarà l’enllumenat del Pont del Silvi’s a la C-31 amb una dotació de 25.000 euros,
la mateixa xifra que es destinarà a la reposició de fanals en mal estat. També es farà
una aportació extraordinària de 10.000 euros al Parc Agrari per consolidar les accions
que es duen a terme de suport a l’activitat agrària i abordar nous reptes com els aspectes
ambientals o la garantia de la quantitat i la qualitat de l’aigua per al reg i la millora de la
xarxa de drenatge.

Nou espai polivalent
L’increment de les inversions també permetrà donar resposta a una necessitat
constatada: la creació d’un nou equipament polivalent destinat a activitats culturals i
de lleure, com ara el ball, i esportives. Així, s’ha previst una primera partida de
15.000 euros per iniciar els estudis necessaris previs al projecte,
Quant als equipaments socioculturals, s’hi invertiran més prop de 760.000 euros.
Destaquen les obres de rehabilitació de la façana de la Torre Lluc, amb un import
superior als 213.000 euros, i inversions de millora dels equipaments per un import de
150.000. També es destinen partides per a l’elaboració d’un estudi geològic al Castell
d’Eramprunyà i de suport a les activitats i manteniment dels equipaments.
Es preveuen intervencions en altres equipaments municipals, com ara a la Unió de
Cooperadors, on s’invertiran 250.000 euros per a l’adquisició de mobiliari i equips
informàtics. Per altra banda, a la Zona Esportiva de can Tintorer s’hi instal·larà una
caldera de biomassa amb una aportació de 35.000 euros.
També es dota de més recursos la Policia Municipal. La partida més elevada, 200.000
euros, es destinarà a la creació de noves instal·lacions a Gavà Mar, que substituiran
les dependències que ocupen durant la campanya d’estiu arran de la creació del Centre
de Mar. També es finançaran obres d’adequació de l’edifici de la Comissaria per valor
de 40.000 euros, i l’adquisició de 4 vehicles (1 cotxe i tres motos), d’un radar i d’un
etilòmetre amb 102.000 euros.
Altres inversions previstes són l’arranjament de les filtracions de l’aparcament de la
plaça de la Llibertat, l’adquisició d’equips per als mitjans de comunicació, i millores al
Mercat del Centre. També es destina una partida per finançar les ajudes per a la
instal·lació d’ascensors de 40.000 euros.

