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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu 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: 
 
Darrerament hem rebut queixes de diversos veïns en relació a les dificultats de visió 
de dues confluències viàries al nucli urbà. 
 
La primera zona problemàtica és la cruïlla entre l’Avinguda de la Riera de Sant Llorenç 
i el carrer del Mas Sellarès, just on conflueix també el carrer de la Indústria. Aquesta 
triple confluència comporta un cert risc, ja que el vehicle que de de l’Avinguda de la 
Riera de Sant Llorenç ha de treure excessivament el morro per tenir una bona visió del 
carrer de la Indústria. En aquest punt, la situació es podria resoldre amb la instal·lació 
d’un mirall per millorar la visió dels vehicles que venen del carrer de la Indústria. 
 
L’altra zona problemàtica és la cruïlla entre l’Avinguda d’Eramprunyà i el carrer de les 
Colomeres. Allà hi ha una petita illeta, sempre atapeïda de cotxes aparcats, que 
dificulten la visió. El vehicle que ve de l’Avinguda d’Eramprunyà i vol baixar pel carrer 
de les Colomeres té poca visió dels vehicles que baixen per la mateixa Avinguda, i ha 
de treure el morro del vehicle massa enfora fins a poder veure-hi en condicions 
òptimes, amb el risc que això pot ocasionar. En aquest punt s’hauria d’estudiar una 
millora de la illeta per evitar possibles accidents. 
 
Per aquest motiu, el grup que representem presenta el següent. 
 
 
 
Prec: 
 
Instem l’equip de govern cercar i implantar una solució a les dues zones 
problemàtiques exposades, el més aviat possible. 
 
Gavà, 17 de desembre de 2012 
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AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


