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MARTA JIMÉNEZ I IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, 
 
FORMULO 
 
la següent pregunta per a ser contestada per escrit: 
 
 
Antecedents 
 
Des de la remodelació del carrer de Sarrià, l’accés a aquesta via, que s’ha de fer per 
sobre de la vorera de la carretera a Santa Creu de Calafell, ha quedat força 
minoritzat. De fet, hi ha veïns del carrer de Sarrià que expliquen que es retarda el 
tràfic en general i es dificulta l’accés a la carretera a Santa Creu de Calafell. 
 
Hem rebut la proposta d’un veí, que creiem molt interessant, en el sentit que es 
prengui en consideració la idea d’augmentar la permeabilitat d’aquest sector tot 
canviant de direcció el passatge Transversal, entre els carrers de Sarrià i del Mas 
Sellarès, de forma que els vehicles que baixen per l’avinguda del Mas Sellarès puguin 
girar a la dreta i accedir al carrer de Sarrià. Els veïns del carrer de Sarrià tindrien dos 
carrers d’accés, un en sentit Viladecans (carrer de la Indústria) i un altre en sentit 
Castelldefels (passatge Transversal). 
 
Amb aquesta mesura es possibilitaria a tots els usuaris de places d’aparcament i 
veïns del carrer de Sarrià un accés sense necessitat de baixar fins a la carretera a 
Santa Creu de Calafell.  
 
Preguntes: 
 

- Quina valoració fa el govern municipal d’aquesta proposta? 
 
- Davant d’aquesta proposta, té previst el govern municipal encarregar algun 

estudi o informe puntual de mobilitat per valorar-ne l’eficàcia i la possible 
implantació a curt termini? 

 
 
SOL·LICITO 
 
Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, em sigui 
contestada per escrit en un termini màxim d’un mes. 
 
Gavà, 23 de febrer de 2011 
 
 
 
 
 
Marta Jiménez i Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 


