
																																																																																																																																																				 	
                              

rcpal le ja      @ercpal le ja     pal le ja@esquerra .org      www.esquerra .cat/pal le ja  
	

         

       Pallejà, 19 de maig de 2016 

Excel·lentíssima senyora alcaldessa:  
 
Els dos regidors del grup municipal d'ERC Pallejà, Miquel Fuentes i Nuñez i Ignasi Sañas i Martin, li demanen 
que tingui en consideració, que en el pròxim ple ordinari, previst pel pròxim dia 26 de maig del 2016,  
s'incorpori el següent prec per l'equip de govern municipal a l'ordre del dia.  
 
EXPOSEM:  
 
En els darrers mesos alguns vilatans del poble ens han notificat un problema en el carrer Vicenç Nubiola 
cantonada amb Av. Prat de la Riba.  
 

La direcció de circulació d'aquest carrer és de pujada cap a l'avinguda Prat de la Riba.  
Al final del carrer hi ha un senyal de STOP i és obligatori girar a la dreta.  
 

Als dos costats de l'avinguda Prat de la Riba, just a les cantonades amb Vicenç Nubiola hi han unes illetes 
senyalitzades a terra amb línies blanques. La del costat dret disposa de pivots de color verd, l'altre no.  
 

Es dóna el cas que com que és obligatori girar a la dreta, la illeta del mateix costat no representa cap problema, 
en canvi la del costat esquerre, suposa un problema de visibilitat, ja que molts conductors estacionen el vehicle 
damunt de la illeta, fent impossible la visibilitat del vehicle que vol incorporar-se a l'avinguda Prat de la Riba, 
sense que suposi un perill.  
 

Així doncs, ens agradaria que l'equip de govern tingués en consideració, solucionar el problema que es deriva 
d'aquesta problemàtica.  
 
PREC:  
Que l'actual equip de govern tingui en consideració solucionar la problemàtica exposada.  
 
Considerem que el fet de muntar pivots en la illeta esquerra de l'avinguda, te més sentit que no pas, els que 
estan muntats a la illeta de la dreta. Fóra bo ampliar aquesta illeta del costat esquerre per guanyar més 
visibilitat.  
 
Un altra opció fora muntar un mirall en la perpendicular del carrer Vicenç Nubiola amb Av. Prat de la Riba, a la 
vorera de muntanya, de forma que sigui fàcil i segur, incorporar-se a l'avinguda.  
 
Esperant rebre resposta al nostre prec en la pròxima sessió plenària, atentament, 
 

 

Miquel Fuentes i Nuñez 
Ignasi Sañas i Martin 


