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Marcel·lí Reyes i Vidal, regidor i portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a 
l’Ajuntament de Gavà. 
 
 
EXPOSO: 
 
 
Que, en base als següents ANTECEDENTS: 
 
 
 
1. El passat 13 de gener de 2009, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà va 

aprovar inicialment el Projecte d’arranjament de l’av. del Mar (OMO 02/09). 

2. Segons anunci del 15 de gener (BOPB 17, 17.01.2009, pàg. 68), l'esmentat projecte 
es troba sotmès a informació pública durant un termini de quinze dies hàbils a 
comptar des de la publicació de l’anunci. 

3. Tot i estar d’acord amb el projecte, el grup que represento creu que inclou aspectes 
millorables, i utilitza el tràmit d’informació pública per presentar-hi al·legacions i 
suggeriments. 

 
 
Per això em persono en el tràmit d’informació pública de l’acord i presento les següents 
 
 
AL·LEGACIONS: 
 
 
1. Sobre un error en la qualificació dels terrenys als plànols informatius 
 
1.1. Al plànol E03.1, a la part inferior, hi ha la planta del vial a arranjar i el planejament 

dels terrenys amb què llinda. Segons aquest plànol, el sòl als terrenys a llevant de 
l’Avinguda del Mar, entre el camí de la caseta d’en Nicasi i el camí de la Pineda és 
sòl urbà, amb la qualificació de “desenvolupament urbà”. 

1.2. Segons el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, aquests terrenys no són 
urbans, sinó que estan protegits, i formen part de la UTR-C 146 Camí de la Pineda 
Nord. 

1.3. Caldria subsanar aquest error. 

 
2. Sobre els apartadors per a les parades d’autobús en sentit descendent. 
 
2.1. Segons mostra el plànol P02.5, el carril-bici i el camí per a vianants es veuran 

interromputs per apartadors per als autobusos, quan es trobin amb una parada. En 
sentit descendent no es preveu col·locar marquesines, probablement per no entorpir 
la circulació dels camins per a vianants i bicicletes. 
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2.2. D’acord amb el plànol esmentat, però, els apartadors per als autobusos tindran unes 
pilones que impediran els vehicles que s’apartin del tronc principal de l’Avinguda del 
Mar per fer les operacions de càrrega i descàrrega de viatgers. És a dir, que malgrat 
l’existència dels apartadors, els autobusos seguiran entorpint la circulació quan 
s’aturin a les parades. 

2.3. Entenem que la funció de les pilones està pensada per tal que els autobusos no 
envaeixin els espais destinats a vianants i ciclistes. Però aleshores no caldria 
delimitar aquests apartadors de manera diferent. 

2.4. D’altra banda, si s’eliminessin les pilones i els autobusos poguessin apartar-se a les 
parades, alliberant el tronc principal de l’Avinguda del Mar, la circulació de vehicles 
seria més fluïda.  

2.5. Atès que els moments d’aturada dels autobusos són curts, i les parades són 
puntuals, creiem que si s’eliminessin les pilones i els autobusos s’apartessin envaint 
la continuïtat dels carrils per a vianants i bicicletes, la interferència que provocarien 
seria mínima, ja que tant bicicletes com vianants van a velocitat lenta, i un moment 
d’aturada no seria problemàtic. 

2.6. En qualsevol cas, creiem que caldria inclinar-se per alguna de les dues alternatives: o 
bé es deixen les pilones, però llavors s’elimina la diferència de paviment i es 
garanteix la continuïtat dels carrils per a bicis i vianants (modificant l’actual proposta 
de coloració i textura diferent) o bé es treuen les pilones, i es permet als autobusos 
apartar-se. 

2.7. En tot cas, considerem improcedent mantenir una coloració i textura diferents dels 
apartadors i alhora mantenir les pilones que impedeixen apartar-se. 

 
3. Sobre les marquesines i apartadors de les parades de bus en sentit ascendent. 
 
3.1. El projecte esmenta cinc parades en sentit ascendent on es preveu posar 

marquesines a les parades d’autobus. 

3.2.  Proposem que aquestes marquesines s’endarrereixin per crear apartadors per als 
autobusos. En sentit ascendent, considerem que fer aquests apartadors no comporta 
cap problemàtica especial i prioritza la fluïdesa del trànsit ascendent per l’Avinguda 
del Mar. 

 

 
Pel que s'ha exposat, considerem que el Projecte d’arranjament de l’av. del Mar (OMO 
02/09) presenta alguns problemes que es poden resoldre abans de procedir a la seva 
aprovació definitiva. 

 
 
 
SOL·LICITO: 
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1. Que s'admeti aquest escrit i es tinguin en compte els suggeriments presentats en 

forma d’al·legacions. 

 

2. Que es doni a l'entitat sotasignada per compareguda i interessada en l'expedient 
administratiu al qual s'ha fet referència, i que se'ns notifiqui amb l’antelació requerida 
qualsevol informació sobre aquest expedient o les resolucions que es prenguin, tot 
mantenint-nos al corrent del procediment administratiu que se'n derivi. 

 

3. Que, d'acord amb els articles 54.1 i 86.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons 
els quals la decisió d'acceptar o denegar aquestes al·legacions ha d'estar motivada, i 
els al·legants tenim dret a obtenir una resposta raonada, s'adjunti a la eventual 
comunicació de l'acceptació o refús, total o parcial, d'aquestes al·legacions, l'informe 
jurídico - tècnic preceptiu, atès que en cas contrari tot el procediment d'aprovació 
podria ser impugnat per defecte de forma. 

 
 
 
 
 
Us prego que considereu aquesta sol·licitud. 
 
 
 
 
Gavà, 2 de febrer de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel·lí Reyes i Vidal 
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 
 
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
 


