Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Els Verds – Independents per 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 rebut una queixa veïnal pels pilons que s’han aixecat a la vorera del tram superior del
carrer de Sant Joan, prop de l’escola del Sagrat Cor, i que impedeixen aparcar-hi a sobre. Els
pilons impedeixen que, a les entrades i sortides de l’escola Sagrat Cor, els pares puguin deixar
un moment el cotxe estacionat a la vorera mentre recullen o deixen els seus fills.
Tot i que l’estacionament sobre les voreres està clarament prohibit per les ordenances,
entenem que la situació que es produeix a l’entrada i sortida de les escoles requereix certa
flexibilitat. De fet, no gaire lluny del Sagrat Cor, es tolera l’aparcament sobre la vorera del
carrer de Montserrat de l’escola Salvador Lluch a les entrades i sortides de l’escola; així
mateix, en una altra escola propera, l’escola Sagrada Família, es tolera l’aparcament puntual
en doble fila o sobre la vorera a aquest efecte, sense que aquesta flexibilitat hagi representat
mai cap molèstia excessiva al trànsit, més enllà de petites aglomeracions puntuals diàries.
Al grup que represento li interessa saber:
Preguntes:
1. Per què s’han instal·lat els pilons esmentats a l’esmentada vorera?
2. Ha rebut l’Ajuntament alguna queixa ciutadana per aquesta instal·lació?
3. Atès que força pares que han de portar o recollir els nens de l’escola hi van en cotxe,
seria possible treure aquests pilons i flexibilitzar-hi l’aparcament en els moments
d’entrada i sortida de l’escola?
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, 10 d’octubre de 2011

Andreu Pérez i Lorite
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

