DECRET
DATA: 14/06/2017
ASSUMPTE: Retirada pilones Av. Marquesa de Grinyi.
EXPEDIENT: 783/2017
Amadeu Benach i Miquel, Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en virtut de les
facultats que m’atorga la legislació de règim local, dicta el següent DECRET:

“S’informa que els Serveis Tècnics un cop realitzat l’estudi vial de la zona, consideren necessari
mantenir aquestes pilones on estan ubicades.
Aquestes pilones es van instal·lar per millorar la senyalització vial de la zona i per a que es
respectessin les prioritats de circulació de vehicles entre el Carrer Til·lers, l’Avinguda Marquesa de
Grinyi i el Carrer Dàlies, per tal d’evitar possibles accidents i millorar la seguretat dels vianants així
com la dels vehicles.
S’entén que les frenades a que fa referència la sol·licitud no son degudes a una falta de visibilitat
causada per les pilones sinó a no respectar la senyalització vial existent, tant la vertical com
l’horitzontal.
Rafa Rodríguez Rivas
Coordinador Serveis Tècnics de l'Ajuntament
Banyeres, a 12 de juny de 2017”

RESOLC
PRIMER.- Avocar la competència delegada per aquesta Alcaldia a favor de la Junta de Govern
Local en relació a aquest expedient, de conformitat amb l’art. 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de Règim jurídic del Sector Públic.
SEGON.- Notificar aquesta resolució al sol·licitant.
TERCER.- Ratificar el present decret a la propera Junta de Govern Local que se celebri.
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Atès informe tècnic emès en data 12 de juny de 2017 que es transcriu literalment:

Número : 2017-0076 Data : 14/06/2017

Vista la sol·licitud de data 5 de juny de 2017, amb registre d’entrada número 2111, en la qual
sol·licita que es retirin unes pilones situades a l’Avinguda Marquesa de Grinyi ja que dificulten la
visió de gir als vehicles provocant frenades brusques entre els veïns que hi circulen.
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