
Apartat de correus, 24 
08850 Gavà 

gava@esquerra.org

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 

A la Junta de Govern Local de data 20 de novembre hi ha un punt de l’ordre del dia relatiu a 
una llicència de parcel·lació de la finca que hi ha als números 19 i 21 del carrer de la Mercè.  

En aquestes finques, segons s'indica, s'hi podran fer obres de construcció sempre que es 
produeixi una cessió de vial, que s'ha d'efectuar, d'acord amb el planejament vigent. 

Aquest vial, entenem que no és altre que la prolongació del carrer de Rius i Taulet, de forma 
que quedi unida la part que arrenca de la plaça Major i queda tallada al carrer de la Mercè, 
amb la que arrenca a la carretera, i queda tallada a l'alçada del carrer de Sant Antoni Abat. 

L'obertura d'aquest vial seria beneficiosa per a l'ordenació del trànsit interior del nucli antic 
de Gavà, i permetria evitar que molts vehicles creuessin la Rambla, que és zona de 
vianants. 

Vist això, formulem la següent 

Pregunta 

• Quines previsions té l'Ajuntament pel que fa a l'obertura del carrer de Rius i Taulet entre 
els carrers de la Mercè i Sant Antoni Abat? 

• Està previst endegar alguna operació per resoldre aquesta situació de fora de planejament 
dins de l'actual mandat? En cas afirmatiu, quan? 

Gavà, 20 de novembre de 2015 

Albert Massana i Gràcia 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ
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