
Gavà Apartat de correus, 24 

08850 Gavà 

gava@esquerra.org 

JORDI CALATAYUD I SANCHÍS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana 
de Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb 
l'establert a l'article 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el 
proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents:     
 
A principis d’any, els mitjans de comunicació municipals van anunciar que les freqüències de 
pas i itineraris de la línia d'autobús GA1 que recorre el nostre municipi es veuran modificades. 

El 8 de maig passat, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb els vots 
a favor del PSC, CiU i ICV-EuiA, va prendre en consideració una petició escrita enviada per 
aquest ajuntament en data 7 de març i entrada el 12 de març que demanava “modificar el 
servei de la línia GA1 amb l'objectiu d'optimitzar els recursos que hi destina. La proposta es 
basa en deixar sense servei el barri de La Sentiu i mantenir invariable la resta de l'itinerari”, i va 
aprovar la supressió del servei d’autobús a la Sentiu. 

Aquesta decisió deixa el barri sense cap altre transport públic, i els veïns que no disposen de 
vehicle privat queden impossibilitats d’accedir al nucli urbà, on hi ha els serveis públics i 
assistencials de la ciutat, ja que la carretera de la Sentiu no té vorera, ni enllumenat, ni cap 
element de seguretat per als vianants, i per tant no és apta per ser recorreguda a peu per 
menors o gent gran. 

Tenint en compte que l’apartat a) de l’article 2 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de Mobilitat, 
consagra el “dret dels ciutadans a l’accessibilitat en condicions de mobilitat adequades i 
segures”, i que la mateixa llei, en l’article 3, apartat a), estableix que cal integrar les polítiques 
de mobilitat de manera que “es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixi 
l’accessibilitat als centres de treball, a les residències i els punts d’interès cultural, social, 
sanitaris, formatius o lúdics, amb el mínim d’impacte ambiental i de la manera més segura 
possible”, el grup que represento fa el següent 

 

Prec: 
 
Instem el govern municipal a:  

1. Reconsiderar la seva proposta d’eliminar l’autobús a La Sentiu. 

2. Preparar una alternativa que es basi exclusivament en la modificació de les freqüències 
de pas, però que mantingui aquest servei. 

3. Demanar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que reconsideri l’acord del 8 de maig i 
adopti la proposta alternativa que no suprimeixi el servei d’autobús a La Sentiu. 

 
Gavà, 28 de maig de 2012 
 
 
 
 
 
 
Signat: Jordi Calatayud i Sanchís 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


