Al·legacions al Pla Director de les Instal·lacions
de l’aigua potable de Sant Esteve Sesrovires
Jordi BORRELL ALONSO, amb DNI. 38.474.607-T i domicili a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona),
C/de la Creu, nº 30 telèfon 93.771.44.09, com regidor y portaveu del grup municipal de l’ENTESA
PER SANT ESTEVE i
Andrés GARCIA DEL FRESNO, amb DNI. 39.632.401-C amb domicili a Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona), Av. Francesc Macià, 24 i telèfon 93.771.32.77, com coordinador de l’ENTESA PER
SANT ESTEVE.
Vist els Documents del projecte del Pla Director de les Instal·lacions de l’aigua potable de
Sant Esteve, aprovats inicialment en sessió de la Corporació Municipal reunida en ple el 16-12-2009,
i publicat al DOGC núm. 5536 de 30/12/2009, presentem les següents
AL·LEGACIONS:
1.

En les actuacions a curt i mig terme s’han de introduir un criteri de fases d’actuació per fer
compatible els recursos econòmics amb les necessitats mes critiques o prioritàries.

2.

L’OM de 7 de desembre del 2001 (BOE núm. 299) prohibeix l’ús, producció i comercialització de
l’amiant o productes que continguin amiant, per això es deu preveure l’eliminació o substitució
dels 14.000 m. de canonades de fibrociment (Uralita) existents a la xarxa local.

3.

Les despeses de modernització per al control telemàtic de les xarxes i depòsits del abastament,
no és una necessitat exclusiva de la situació actual, per això ha de tenir una derrama sobre les
noves zones en desenvolupament i les previstes a mig termini.

4.

En les modificacions de les xarxes de abastament del aigua dels nuclis urbans, que influeixin o
siguin necessaris per al proveïment als nous barris i polígons industrials en desenvolupament o
que estiguin previstos desenvolupar, s’han de fer la derrama de despeses corresponents i no a
càrrec de la tarifa de l’aigua.

5.

Eliminar del Pla l'apartat dedicant al nou POUM, atès que no es pot precisar els seus paràmetres
mínims d'abast en faltar, a data de avui, la concreció dels seus continguts, des de l'aprovació
inicial de l'ajuntament fins a l'aprovació definitiva per la Generalitat, per la qual cosa qualsevol
calculo econòmic manca d'un mínim rigor.

Sant Esteve Sesrovires 18 de gener del 2010
Jordi Borrell Alonso
Portaveu de l’Entesa per St. Esteve-EPM

Coordinador de l’Entesa per Sant Esteve-EPM
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