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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 nostre grup municipal, arran de diverses queixes rebudes per part de veïns, ha tingut
coneixement dels problemes existents a part central de l’Av. Diagonal, tal com es pot
comprovar en les fotografies adjuntes, en relació al mal estat del terra degut, principalment,
a la pluja. També se'ns ha insistit en la problemàtica de la gent gran o que va amb cadira de
rodes o caminadors, que no poden circular amb facilitat pel voral, a causa de les
irregularitats del paviment, ni poden accedir a la part central del passeig a causa de l'esglaó
que hi ha entre la part pavimentada i la part amb sorra; per altra banda, s'observa un
problema d'obstrucció freqüent dels embornals, que en cas de pluja abundant poden
provocar greus problemes per la impossibilitat d'engolir l'aigua.

Vist això, formulem les següents
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Preguntes

• Té coneixement l’Ajuntament d’aquests problemes?
• Té previst l’Ajuntament realitzar algun tipus d’actuació per reconduir aquesta situació?
• En cas afirmatiu, quin tipus d’actuació i en quin termini hi ha prevista la seva execució?
• En cas negatiu, quina és la motivació que provoca aquesta manca d’actuació?

Gavà, 27 d’abril de 2017

Albert Massana i Gràcia
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

