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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya – Els Verds – Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà,  
 
FORMULO  
 
la següent pregunta per a ser contestada per escrit:  
 
Antecedents:  
 
Mitjançant escrits de data 6 d’abril de 2011 (R.S.: 4.598) i 22 de setembre de 2011 (R.S.: 
10312), el govern municipal va denegar la sol·licitud per instal·lar taules i cadires a la via 
pública al senyor Pérez Lozano, del bar La Parra. 
 
En el primer escrit es feia referència al fet que la petició de terrassa estava en un tram 
de carrer que, una vegada instal·lada la terrassa, quedaria amb una amplada per sota 
dels 3,5 m que és el pas recomanat per a furgonetes i petits camions. Això, es deia, 
comportava un risc per a la seguretat de vianants i vehicles. 
 
A aquest escrit es va respondre amb una proposta en què les taules i cadires es 
col·locaven sobre la calçada, ocupant una amplada de 1.20 m, i deixant per a la 
circulació una amplada de 4,05 m. En aquesta proposta, la terrassa ocupava un espai 
lleugerament menor a dos vehicles aparcats. 
 
Al segon escrit, ja no es feia referència a aquesta limitació de metres, i només es feia 
referència als motius de seguretat i trànsit, i a les disposicions de l’Ordenança 
reguladora dels usos de les vies i espais públics, que estableix a l’article 28 (a) la 
impossibilitat d’instal·lar terrasses en voreres amb amplades inferiors a 2,5 m, però en 
canvi no prohibeix instal·lar taules i cadires sobre a calçada, deixant suficient pas per a 
la circulació. 
 
En relació amb aquesta adquisició formulem les següents  
 
Preguntes  
 
1. Quina disposició concreta prohibeix instal·lar taules i cadires sobre la calçada, 

sempre que es deixi suficient pas per a la circulació? 
 
2. Quins riscos per a la seguretat de vianants i vehicles suposaria una terrassa situada 

sobre una tarima, que ocupés un espai menor de l’actualment destinat a aparcament 
de vehicles? 

 
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, 28 de novembre de 2011  

 
 
 

Andreu Pérez i Lorite  
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG 
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ  


