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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà 
 
FORMULO 
 
La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal i l’article 
105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, per a ser contestada per escrit en un termini màxim d’un mes. 
 
Antecedents 
 
Ens han contactat ciutadans de Gavà que es queixen que a la zona de la Pineda, a Gavà Mar, porten 
anys reclamat un tram d'asfalt al camí del Pinar, al costat de l’autovia de Castelldefels C-31. 
L’Ajuntament ha actuat fa uns mesos sobre el tram mes llarg d’aquest camí, però segons informen els 
veïns, s’ha deixat un tram, de només 300 m, encara amb terra, sots, fang (quan plou) i un munt de pols 
quan està sec. Igualment, a finals de juliol, es va actuar a la zona de sortida del camí de la Pineda, es va 
a procedir a l'asfaltat de tot el tram, que també són 300m i que, tot i que presentava molts bonys 
provocats per les arrels, ja estava asfaltat. En la mateixa situació que aquest tram, es troben també els 
carrers de les Ones i Llebeig, amb l'asfalt existent totalment aixecat per les arrels i, segons indiquen 
els veïns, no se’ls ha informat que hi estigui prevista cap actuació. 
 
Vist això, formulem la següent 
 
Pregunta 
 

• Te previst l’Ajuntament asfaltar el tram d’entrada a la zona pel camí denominat de les Labors 
Agrícoles, des del restaurant la Pineda fins a la cruïlla amb el carrer de Llebeig (uns 300 m)? 

• De la subvenció rebuda de la Diputació de Barcelona dins dels ajuts per al manteniment de 
camins, quina part s’ha gastat en l’asfaltat i adequació dels camins que s’han asfaltat o reasfaltat? 
Ha quedat romanent? En cas afirmatiu, està previst destinar-lo a acabar d’asfaltar i reasfaltar el 
tram i els carrers que reclamen els veïns? 

Gavà, 3 d’agost de 2015 
 
 
 
Albert Massana i Gràcia 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
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