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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 
 
El mercat setmanal ha passat a desenvolupar-se al llarg de la Rambla tal com havia 
reclamat en diverses ocasions al llarg dels darrers anys Esquerra Republicana de 
Catalunya. Si bé la iniciativa és comercialment bona, sembla que no s’hagi tingut en compte 
que això afecta la programació d’altres serveis com és la neteja, ja que la màquina de 
netejar passa en el moment del muntatge del mercat. Això fa que destorbi els paradistes en 
el moment de la descàrrega de la mercaderia i que la màquina no pugui netejar res ja que li 
queda poca superfície per treballar, amb les terrasses dels bars ja muntades, i que ha 
d’esquivar les furgonetes dels paradistes, tal com es veu a la fotografia que ens ha fet 
arribar. 

Pregunta 
• Té constància el govern municipal 

d’aquesta situació? 
• No s’ha pogut preveure? 
• És conscient del malbaratament del 

cost d’un servei que no es pot fer bé? 
• Té previst organitzar d’una altra 

manera el servei de neteja? 
• S’ha pensat de reforçar-lo just en 

acabar el mercat amb acompanyament 
de la brigada amb escombres per 
assegurar una adequada recollida de 
la brutícia que hi queda sota els bancs 
i a tocar de les façanes dels 
habitatges, com es fa habitualment en 
la majoria de municipis que té mercat 
ambulant dins del nucli urbà?  

 
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, 16 de juliol de 2014 
 
 
Andreu Pérez i Lorite  
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  

A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


