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
L’Ajuntament va instaurar un nou control d’accés de vehicles a l’illa del Centre, aquest nou
control consistia en la substitució de les pilones automàtiques per la identificació fotogràfica
de matrícules mitjançant càmeres.
Per tal de poder accedir a la zona cal complir un seguit de requisits i en cas de no complirlos es produeix una infracció de la prohibició de circulació amb la conseqüent aplicació de
sanció administrativa.
En data 8 de gener de 2016, i després d’un període de proba, es va posar en funcionament
aquest nou sistema de manera que es van començar a sancionar els vehicles que accedien a
l’Illa de vianants sense la corresponent autorització.
Arran de les diverses queixes que ha rebut el nostre Grup Municipal per part de comerços i
veïns de la zona.
Formulem les següents
Preguntes
• Quina quantitat de vehicles han estat denunciats a partir del passat dia 8 de gener i fins la
data de realització de la resposta a aquest escrit?
• En quina franja horària hi ha hagut major nombre de sancions? Quantes i a quina franja
correspon?
• S’ha detectat reiteracions importants d’algun vehicle? Quina quantitat de vehicles han
estat reincidents i en quina franja horària s’han produït aquestes reincidències?
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Albert Massana i Gràcia
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.
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