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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, d'acord amb 
l'establert a l'article 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents 

 

Antecedents:     

 

Ens han arribat queixes veïnals relatives a la insdiciplina viària que hi ha al barri de 
can Badosa. De fet, fa un mes vam presentar un escrit, amb fotografies, relatives a 
aquesta situació, que encara no ens ha estat ni contestat, malgrat el que estableixen la 
llei i el reglament orgànic. Les fotografies mostraven vehicles aparcats en zones 
probibides, a sobre de la vorera, a sobre de passos de vianants, etc. 

Tenim coneixement que, a mitjan abril, després de rebre el nostre escrit, la policia 
municipal es va personar un dia al barri, i va posar notes d’advertiment als cotxes mal 
estacionats. Després d’aquesta acció, hi va haver un parell de dies de por, però davant 
la manca de continuïtat de l’acció, i davant del fet que no s’ha sancionat ningú, al cap 
de poc la indisciplina viària va retornar als carrers de Clara Campoamor i Montserrat 
Roig.  

Entenem que, després de l’encertada acció informativa portada a terme, com a mínim 
s'ha d’implementar un dispositiu que actuï de forma regular contra les infraccions més 
greus, com ara els vehicles que estacionen al pas de vianants o sobre les voreres. 

Per aquest motiu, el grup que representem formula el següent: 

 

Prec: 

 

Instem el govern municipal a posar en marxa un dispositiu que actuï de forma regular 
contra les infraccions viàries més greus a la zona de can Badosa, com ara els vehicles 
que estacionen al pas de vianants o sobre les voreres 

 

Gavà, 28 de maig de 2012 

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


