
Gavà Apartat de correus, 24 

08850 Gavà 

gava@esquerra.org 

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 
 
Hem tingut queixes sobre el mal funcionament del pivot que regula l’entrada a la zona 
de vianants del carrer de Sant Isidre, des del carrer del Centre.  
 
En concret, hem rebut la queixa d’un propietari de gual perquè el comandament de 
control del pivot sovint no funciona bé. La principal queixa és que, quan intenta que se 
li obri pas des del control central, a pesar que hi contacta per l’intèrfon que hi ha 
instal·lat, no hi ha ningú o, si hi ha algú a l’altra banda de l’intèrfon, no l’atén. 
 
Una altra queixa prové del fet que, quan un comandament s’espatlla, els seus 
propietaris han de pagar el nou comandament (30 €). Entendríem el pagament d’un 
preu en el cas que el propietari extraviés el comandament o el malmetés 
deliberadament o per negligència, però no entenem per què es fa pagar per 
reemplaçar un comandament quan s’espatlla per motius aliens al seu posseïdor. 
 
Pregunta 
 

• Té l’ Ajuntament constància d’aquests fets? 
 

• Què té previst de fer davant aquesta situació? Per què no hi ha algú atenent 
les 24 hores l’intèrfon d’accés a l’Illa? 
 

• Per què es fa pagar pel comandament nou en cas que el vell es malmeti per 
causes alienes al seu propietari? Per què els veïns de l’Illa de Vianants han 
de patir aquest peatge addicional? 

 
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, 23 de gener de 2014 
 
 
 
  
Andreu Pérez i Lorite  
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
 


