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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 
 
Ha sortit als mitjans de comunicació les queixes de les persones multades per excés 
de velocitat a la carretera Santa Creu de Calafell, c-245 per una radar fix emplaçat 
prop de la sortida de polígon industrial del Camí Ral en direcció al nucli urbà.  
 
La titularitat d’aquest tram de carretera c-245, que inicialment era de la Generalitat de 
Catalunya, va passar a la Diputació de Barcelona el maig de 2006.  
 
D’altra banda, l’any 2007, tenim entès que es va signar un conveni entre l’Ajuntament 
de Gavà i la Direcció General de Trànsit de la Generalitat de Catalunya, pel qual 
l'ajuntament era la administració actuant en aquesta carretera, tant pel que fa al règim 
de vigilància com de les sancions, per la qual cosa entenem que es l'administració 
encarregada de controlar el funcionament d'aquest radar i d'imposar, si escau, les 
sancions als infractors. El 12 de març vam demanar còpia d’aquest conveni però, 
malgrat que la llei ordena que ens siguin facilitades còpies dels documents municipals 
que demanem, aquesta no se’ns ha facilitat. 
 
L’any 2009, la Diputació de Barcelona va instal·lar el radar fix, però en aquells 
moments es va deixar desconnectat. Sembla ser que s’ha connectat a principis 
d’enguany. 
 
Pregunta 
 

• Veritablement existeix un conveni de l’any 2007 amb la Direcció General de 
Trànsit de la Generalitat de Catalunya, referent a la c-245? 

• Si la resposta es afirmativa, en que consisteix aquest conveni? Per què no 
se’ns n’ha volgut facilitar còpia? 

• És encara vigent el conveni?  
• Qui va donar l’ordre d’activar el radar? Es va informar l’Ajuntament? 
• Quines son les potestats i obligacions que comporta? 
• Si el nostre ajuntament te potestat per imposar sancions, reclamarà a la 

Generalitat els ingressos obtinguts per la via de les sancions als infractors? 
 
 
 Gavà, 28 de març de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Calatayud i Sanchís 
 


