
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, 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:     
 
 
D’un temps ençà hem comprovat que quan hi esdeveniments multitudinaris (cavalcada de 
reis, falla de la Casa de València, rua del carnestoltes, Fira d’espàrrecs) i actes similars a 
la zona de la Diagonal, s’eliminen puntualment els aparcaments en superfície que 
existeixen als dos costats de les calçades. 
 
Aquestes actes són rellevants, i ajuden a cohesionar la ciutat socialment a través de la 
participació ciutadana i la festa al carrer, i en algun cas fins i tot poden donar a conèixer la 
nostra ciutat i a enfortir la seva imatge. Tot i això, els actes causen puntualment un 
perjudici als veïns de la Diagonal, que perden places d’aparcament. 
 
Creiem que es podria millorar l’organització d’aquests actes si, sense perdre l’actual 
format, es facilités als veïns un lloc alternatiu d’aparcament durant els dies en què perden 
l’habitual en superfície. 
 
Així, es podria habilitar l’aparcament de la plaça Balmes, durant aquests esdeveniments, 
fent-lo accessible i gratuït per als veïns afectats pels talls de calçada de l’Avinguda. Estem 
convençuts que, si fóssim capaços de combinar grans esdeveniments amb una bona 
cobertura logística, guanyaríem en cohesió i participació. 
 
D’igual manera això es podria traslladar a la resta de pàrquings, sempre que tinguem actes 
de proximitat i les circumstàncies ho demanin. 
 
Per aquest motiu, el grup que represento fa el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal que, d’ara en endavant, es faciliti als veïns afectats, 
puntualment aparcament gratuït a l’aparcament de la plaça Balmes, durant els talls de 
calçada de l’Avinguda Diagonal. 
 
Gavà, 23 d’abril de 2012 
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