ANDREU PÉREZ I LORITE, 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:
A hores d'ara s'estan fent les obres de la C-245 que comportaran també,
suposem, el condicionament de passos zebra a més de les voreres i altres
elements.
Sobre el cas dels passos de vianants, a les hores punta de molta mobilitat,
al pas zebra situat a la carretera de Santa Creu de Calafell amb la cruïlla de
la Rambla, tan la gent que hi va a l'estació con la que puja s'entrecreuen en
un temps i espai força limitat. A més, des de fa un cert temps, hi ha
augmentat molt el pas de persones amb bicicleta o patinet.
Fins i tot comptant que la situació actual és pitjor de l’habitual a causa de
les obres, i per tant puntual, creiem que cal millorar la circulació dels
vianants en aquest punt, per agilitar-ne el pas i evitar situacions de perill
quan canvia el color del semàfor.
Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el
següent
Prec:
- Que en aquest pas zebra quedi ben delimitat el pas de les persones per la
dreta, amb unes simples fletxes al terra indicant el sentit de circulació. Així,
els que vagin en direcció a l’estació passarien per una banda, i els que pugen
des de l’estació passarien per l’altra banda i s’evitarien xocs i ensopegades,
a més de fer més àgil el pas. Aquesta possibilitat es podria ampliar a d'altres
passos de vianants amb molta afluència de persones, si es cregués
convenient.

Gavà, 23 de maig de 2022
Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
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