MARTA JIMÉNEZ I IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà,
FORMULO
la següent pregunta per a ser contestada per escrit:

Antecedents
Recentment s’han portat a terme unes reformes a la cruïlla entre els carrers de
Sant Martí i del Treball, amb la intenció de millorar l’accessibilitat a les voreres
per a persones amb mobilitat reduïda. Ara bé, tal com mostren les fotografies
adjuntes, creiem que el resultat de l’obra ha empitjorat, en comptes de millorar,
la transitabilitat de les voreres. En comptes d’aplicar a la cruïlla una solució
basada en el gual tipus Barcelona 120, com a la major part del barri de les
Colomeres, s’ha optat per deprimir part de la vorera. El resultat és que la vorera
horitzontal es redueix a una estreta franja, mentre que a la resta el desnivell és
prou elevat com perquè hi hagi el risc que una cadira de rodes bolqui cap a la
carretera. Amb un carret infantil es pot intentar controlar el desnivell per no
bolcar, però amb dificultat. La major part de veïnat és gent gran que prefereix
baixar de la vorera abans del pendent que no pas arriscar-se a passar-hi.

Preguntes:
-

S’ha rebut alguna queixa veïnal per l’acabat d’aquesta obra, bé sigui
mitjançant escrit per registre, missatge per correu electrònic, queixa
telefònica o verbal? En cas afirmatiu, quantes queixes s’han rebut?

-

Té coneixement el govern municipal que el resultat de l’obra, en comptes
de millorar, empitjora les condicions d’accessibilitat?

-

Està previst reconsiderar la tipologia de gual aplicat i refer la vorera,
aplicant-hi alguna solució més satisfactòria?

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, 29 de març de 2011

Marta Jiménez i Iborra
Grup Municipal d'ERC
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

