
PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 6 DE

NOVEMBRE DE 2015 SOBRE L’ACCÉS A L’ESCOLA PI DEL BURGAR

Després de parlar amb diversos pares i mares i amb la direcció de l’Escola Pi del Burgar,

el Grup Municipal de Ciutadans ha constatat que el centre té dos problemes pel que fa a

la seva zona d’accés. 

En primer  lloc,  tot  i  disposar  d’una àmplia  zona d’aparcament,  molts  dels  pares  dels

alumnes aparquen en doble fila davant de l’Escola. A més, els conductors que circulen pel

seu costat solen anar a una velocitat molt elevada tot i tractar-se d’una zona escolar, en la

qual cal destacar que no hi ha voreres. Tot això suposa un perill per a la integritat física

dels nens i les nenes que acudeixen al centre.

En segon lloc, vora la paret que separa les dues portes d’accés a l’Escola hi ha una zona

sense arranjar, que originàriament havia de destinar-se a un petit jardí però on no s’hi ha

fet res. Aquest espai s’omple de pols i brutícia, i de fang quan plou. No obstant, podria

arranjar-se sembrant alguna planta que necessiti poc manteniment o posant-hi grava, i ser

un espai de trobada per als alumnes.

Davant d’aquesta situació, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents

PREGUNTES:

1. Té previst l’equip de govern reforçar la presència de la Guàrdia Urbana a l’accés de

l’Escola Pi del Burgar, per tal de dissuadir els pares i mares que aparquen en doble

fila, així com els conductors que circulen a una elevada velocitat vora el centre

escolar?

2. És responsabilitat de l’Ajuntament de Reus el condicionament de l’espai entre les

dues portes d’accés a l’Escola? Si és així, quan té previst l’equip de govern fer-ho?

Reus, 3 de novembre del 2015
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