MIQUEL ROSELLÓ LASHERAS, com a regidor del Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert
a l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de febrer de
2019 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 tractat al proper ple municipal.
En base als següents
ANTECEDENTS:
Tal com es veu en les fotografies que adjuntem, en els darrers mesos hi ha
hagut tot de petites actuacions sobre voreres que han ocasionat, en alguns
casos, que durant força setmanes hi hagués obert sobre la vorera un forat
tapat precàriament amb planxes movibles i alguna tanca, que destorbaven
el pas i amb el pas dels dies podrien haver constituït un perill, ja que els
elements de protecció, com tanques i planxes, estaven mogudes i deixaven
els forats accessibles.
En algun cas, a més, es dona la circumstància que unes obres en un edifici
han fet tallar completament el pas per una vorera (concretament, al carrer
Sant Pere), de forma que els vianants, des de fa molts mesos, hem de
canviar de vorera o bé baixar a la calçada (amb el perill que comporta) en
arribar a aquest punt. Trobem inadmissible que a l’espai públic un particular
pugui posar una barrera que barri el pas completament, durant tant de
temps, sense que l’Ajuntament l’obligui a fer compatible la seva activitat
amb el pas dels vianants.
FOTOS
Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el
següent
Prec:

-Que s’exigeixi a les empreses o particulars responsables d’aquestes obres
que restableixin amb celeritat l’ús normal de les voreres de manera segura
per als vianants.
-Que s’impedeixi a aquests actors que mantinguin les voreres en aquest
estat més enllà del que és raonable per a l’execució estricta de la seva
actuació.

Gavà, 24 de gener de 2022
Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVA
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