Apartat de correus, 24
08850 Gavà
gava@esquerra.org

ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà

FORMULO
La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic
Municipal i l’article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a ser contestada per escrit
en un termini màxim d’un mes.

Antecedents
El Grup Municipal d’ERC de Gavà ha pogut comprovar l’estat en què es troba la vorera
situada al costat de la parada d’autobús de la Ctra. a Santa Creu de Calafell a l’altura de la
Rambla de Vayreda, costat muntanya; aquesta vorera, a causa del pas del Bus presenta un
seguit de desperfectes els quals podrien ocasionar algun accident als vianants.
També hem pogut comprovar la mancança de vorera de la parada d’autobusos situada a la
Ctra. a Santa Creu de Calafell davant de les Panes, costat mar, situació que comporta certa
incomoditat als usuaris a l’hora d’accedir o baixar del Bus.
Vist això, formulem la següent

Pregunta
• Ha previst l’Ajuntament realitzar algun tipus d’actuació de manteniment per tal d’arranjar
el mal estat de la vorera de la Rambla de Vayreda - Ctra. a Santa Creu de Calafell?
• En cas afirmatiu, quin tipus d’actuació? Quan es realitzarà?
• En cas negatiu, quin és el motiu pel qual no es procedirà al seu arranjament?
• Ha previst l’Ajuntament realitzar algun tipus d’actuació per tal d’adequar la zona de la
parada de l’autobús de la Ctra. a Santa Creu de Calafell davant de les Panes, cantó mar?
• En cas afirmatiu, quin tipus d’actuació? Quan es realitzarà?
• En cas negatiu, quin és el motiu per tal de no adquar aquesta zona?

Gavà, 16 de febrer de 2016

Albert Massana i Gràcia
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.
A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

