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MARTA JIMÉNEZ I IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, 
 
FORMULO 
 
la següent pregunta per a ser contestada per escrit: 
 
 
Antecedents: 
 
Ara fa aproximadament un any ens vam interessar per la neteja de les olives que 
queien sobre la vorera de l’arbre situat al davant de la biblioteca Marian Colomé (R. 
E.: 13717, de 18/11/2009). Mitjançant resposta de 20 de gener de 2010 (R.S.: 535), 
se’ns va explicar que “l’empresa municipal PRESEC disposa des d’aquesta tardor i 
per sempre amb els elements adients per dur a terme una recollida controlada 
d’olives, minimitzant els efectes negatius sobre la neteja de la via pública. D’altra 
banda, en l’època apropiada durem a terme la pertinen poda de manteniment”. 
 
Tot i això, enguany ens trobem que el problema es repeteix, i durant diversos dies la 
vorera d’aquest indret esdevé bruta i relliscosa. Atès el desnivell del carrer, la 
presència de les olives al terra podria propiciar la relliscada d’algun vianant. 
 
Davant d’aquest problema, es podria plantejar la poda de l’arbre de manera que no 
només es fes una poda de manteniment, sinó que es tallessin les branques de forma 
que aquestes no superessin l’extensió de la jardinera inferior. D’aquesta manera, les 
olives caurien sempre dins de la jardinera, i no embrutarien la vorera. 
 
Preguntes: 
 

- S’ha plantejat el govern municipal la possibilitat de podar l’olivera segons es 
proposa als antecedent? Té previst posar-ho en pràctica? 

 
- En cas negatiu, per quins motius? Quina solució alternativa es pensa adoptar? 

 
 
SOL·LICITO 
 
Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, em sigui 
contestada per escrit en un termini màxim d’un mes. 
 
Gavà, 8 d’octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Jiménez i Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 


