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Catalunya- Els Verds- Independents per Gavà. 
 
 
FORMULO  
 
la següent pregunta per a ser contestada per escrit 
 
Antecedents: 
 

Les ordenances municipals indiquen que anualment es fixen els horaris de tancament dels 
bars i terrasses a la via pública. En el cas de la Rambla de Gavà, aquest horaris arriben 
durant els mesos de primavera i estiu a les 2,30AM les nits dels caps de setmana i festius i 
una hora menys la resta de dies; reduïnt-se en només mitja hora la resta de l’any. 
Això comporta que fins ben entrada la matinada hi ha molt de soroll dins una zona residencial 
com és la Rambla de la ciutat, pertorbant el descans de les persones que hi viuen. 
 

Pregunta: 
 

• Considera el govern municipal que són uns horaris compatibles amb el descans dels 
veïns i veïnes quan, just al cap de 5 hores comencen a treballar les màquines de 
neteja de la via pública? Considera que és saludable que només hi hagi aquestes 
poques hores sense sorolls vinculats a les decisions municipals? 
 

• Donat que ja s’ha produït alguna intervenció de la policia municipal, quin control es fa 
per garantir el tancament d’aquests establiments a l’hora prevista? 

 
• Quin control es fa respecte el soroll que puguin provocar a la nit, com música, 

màquines infantils amb sons incorporats a la via pública, o directament la instal·lació 
exterior d’aparells de TV en dies de partit de futbol? Hi ha autorització per aquests 
equips? 
 

• Pensa el govern municipal modificar els horaris de tancament per a l’any vinent per tal 
de fer compatible la salut i el descans dels veïns amb l’explotació comercial de la via 
pública? 

 
 

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, 24 d’octubre de 2013  
 
 
Andreu Pérez i Lorite  
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ  


