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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

El Grup Municipal d’ERC de Gavà ha tingut coneixement dels següents fets: 

El maig del 2009, la associació de veïns de Can Serra Balet (actualment dissolta), sol·licità 
mitjançant instància a l'Ajuntament un canvi de sentit en un tram del lateral de Ctra. S. Creu 
de Calafell a fi de facilitar la entrada dels veïns i no haver de fer una volta excessiva. 

El 4 de juny del 2009, reberen resposta de l'ajuntament dient que estava en estudi 
organitzar el trànsit per mitjà d'una rotonda en aquella zona i per tant, que s’esperessin a 
veure com es desenvolupava aquest projecte. 

Al febrer del 2013 van tornar a obrir el tema, demanant poder parlar amb la regidora de 
districte, que en aquell moment era la Sra. Raquel Sánchez, reunió que no es va poder dur a 
terme per problemes d'agenda, encara que posteriorment van poder parlar amb una 
col·laboradora de la Sra. Sánchez, la qual els va traslladar que els en dirien alguna cosa. 

Com que a data d’avui encara no han rebut cap resposta per part de l’Ajuntament i no s’ha 
fet cap actuació per millorar l’accés als seus domicilis, proposen la següent solució: 

Que el tram comprès a la Riera de les parets entre el lateral de Sta. Creu de Calafell i 
l'accés a Plaça de Les Panes ( uns 30 metres aprox.) sigui de doble sentit 
exclusivament per als veïns, igual que ho havia estat uns anys abans, sense cap 
incident. 

Vist això, formulem la següent

Pregunta 

• Ha previst l’Ajuntament la possibilitat de donar compliment a la proposta de solució dels 
veïns de Can Serra Balet? 
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• En cas afirmatiu, quan es produirà aquesta modificació del sentit de trànsit proposat? 

• En cas negatiu quina solució te previst adoptar l’Ajuntament al respecte i en quin termini? 

Gavà, 8 de febrer de 2016 

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

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


