
 
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: 

Les hores d’entrada i sortida dels centres escolars solen ser motiu de 

queixa, tant per part de vianants, que en alguns punts veuen envaïdes 

voreres i un augment del volum de trànsit que pot representar un problema 

de seguretat; com per part dels usuaris i usuàries de vehicles, que troben 

sovint embussos en els punts clau propers als centres. Tot a  causa de la 

voluntat o necessitat de moltes famílies de portar els seus infants a escola 

amb vehicle, cosa que en algun punts, com a l’entrada del col·legi Santo 

Ángel, arriba a nivells molt preocupants. 

Hem observat la gran afluència de persones a peu i en cotxes que hi 

acudeixen a deixar o recollir alumnes, i les situacions de perill que a vegades 

es produeixen: persones circulant per la calçada per manca d’espai a la 

vorera, tot i ser ampla; cotxes aparcats en doble fila que entorpeixen el pas 

d’altres vehicles i de vianants; cotxes aparcats sobre la vorera, dificultant el 

pas de vianants i veïns; cotxes aparcats davant de sortides de guals, 

impedint en la pràctica l’entrada i sortida de vehicles dels veïns del carrer; 

nens molt petits que circulen molt a prop de vehicles que passen i que en 

un moment de descuit mínim poden veure’s en perill si baixen a la calçada... 

Creiem que parlem d’un problema de civisme, però també i sobretot de la 

seguretat dels infants que entren i surten dels centres. En aquest cas, 

concretament, pensem que és preferible donar una petita molèstia als 

usuaris i usuàries de vehicles abans de seguir amb aquesta situació caòtica. 

La tendència arreu és afavorir el no ús del vehicle particular, especialment 

en desplaçaments curts com són anades i vingudes a l’escola, i en ciutats 

com Gavà, que permeten, encara, fer gairebé tot a peu en un temps més 

que raonable. 



 
  

 

Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el 

següent 

Prec: 

-Posar pilones sobre les voreres a l’av. De les Bòbiles en les zones on no hi 

ha entrada i sortida de vehicles, molt especialment en la part més propera 

a l’av. Joan Carles I, per evitar el costum d’aparcar-hi d’alguns conductors 

mentre esperen o deixen els infants a les entrades i sortides. 

-Tallar al trànsit durant uns minuts l’av. De les Bòbiles, des del carrer de 

Santa Teresa fins a l’av. de Joan Carles I, tot permetent únicament el pas de 

vehicles que hagin de sortir dels pàrquings de la zona i a una velocitat 

mínima. 

-Que hi hagi vigilància d’agents de la Policia Municipal o d’Agents Cívics a 

les portes de l’escola, i no només a la cruïlla de l’av. de les Bòbiles amb l’av. 

de Joan Carles I, per evitar incidents amb vehicles que vulguin passar pel 

carrer malgrat la prohibició puntual. 

-Que se senyalitzi clarament els horaris en què el carrer estaria tallat al 

trànsit, per tal d’evitar confusions entre els veïns de la zona. 

 

 

Gavà, 23 de maig de 2022 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

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



 
 


