
 
MIREIA VILLUENDAS HUGUET, com a regidora 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: 

Representants de la comunitat educativa del col·legi del Sagrat Cor de Gavà 

ens ha fet arribar la seva preocupació pel fet que, a les hores d’entrada i 

sortida de l’escola, no hi ha agents de la policia municipal ni agents cívics 

per regular el trànsit. Això provoca que a vegades els conductors no 

respectin la prioritat de pas i es produeixin enfrontaments i discussions. 

Per altra banda, cal tenir en compte que la porta del centre es troba en la 

cruïlla de dos carrers no especialment amples, com són el carrer de Santa 

Teresa i el carrer de Sant Joan, cosa que deixa poc espai per a pares, mares 

i alumnes per evitar els cotxes que passen, i això representa un perill per a 

la seva integritat. 

Segons ens comuniquen també, s’han presentat diverses queixes i 

sol·licituds per escrit arran d’aquesta problemàtica, però segueix sense 

resoldre’s. 

Vist això, formulem el següent 

Prec: 

Que l’Ajuntament assigni a l’escola Sagrat Cor un agent de la policia 

municipal o un agent cívic a les hores d’entrada i sortida del centre que 

reguli el trànsit, com es fa en la resta d’escoles de Gavà, per evitar posar en 

perill els alumnes i famílies que entren i surten del centre. 

 



 
Gavà, 29 de març de 2022 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVA 

 


