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Actualitat

Es construeix un dipòsit per vehicles abandonats al Pla de la
Bruguera

Dijous 21 d'octubre de 2004
L'Ajuntament de Castellar ha iniciat aquest mes d'octubre, l'habilitació d'un dipòsit
de vehicles abandonats al carrer Bages, a la zona industrial del Pla de la Bruguera,
al costat del Centre de Serveis, en una parcel·la que és propietat del consistori, i que
ja estava previst que tingués aquest ús. El cost dels treballs va a càrrec de
l'Ajuntament de Castellar. Aquest espai tindrà capacitat per a 40 vehicles, que es
retirin de la via pública per la grua municipal, i que hagin estat localitzats per la
Policia Local, després de ser abandonats. Fins ara, els vehicles abandonats
s'estacionaven, de forma provisional, a l'aparcament de zona blava de la plaça
Major, juntament amb els que retirava la grua per un estacionament incorrecte. "A
partir d'ara, amb l'habilitació d'aquest aparcament al Pla de la Bruguera, tots
els vehicles que estiguin abandonats a la via pública s'ubicaran en aquest nou
emplaçament", ha explicat la regidora de l'Àrea de Territori i Urbanisme, Gemma
Perich. Els vehicles que es traslladin a aquest dipòsit, han de passar prèviament, per
un tràmit administratiu, bàsicament de denúncies, per comprovar realment que es
tracta d'un vehicle abandonat i no d'un vehicle poc utilitzat. Una vegada fets els
tràmits, el pas següent és fer el desballestament i per tant, fer la corresponent
declaració de residus. "Durant aquest temps, el vehicle ha d'estar estacionat en
un lloc segur i alhora, que permeti assegurar una correcta mobilitat dels
vianants per la via pública", ha afegit Perich. El dipòsit estarà delimitat amb una
tanca, i estarà vigilat per la Policia Local. S'habilita nou clavegueram al carrer
Montsià Aquests dies, també s'estan portant a terme uns treballs al carrer Montsià, a
la zona industrial de Can Carner. La intervenció consisteix en l'habilitació d'un tram
de claveguera de 80 metres en aquest carrer. La desena d'empreses podran abocar
les seves aigües residuals a la claveguera i d'aquesta manera, no abocaran aigües
residuals al torrent del darrera.
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