
 

 
 
 
Albert Massana i Gràcia, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a 
l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, i 
perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
 
 
Antecedents  
 
Tenim coneixement que hi ha una operació urbanística promoguda per diversos propietaris del 
carrer de la Mercè que pot permetre reordenar urbanísticament aquell sector, amb la reobertura del 
carrer de Rius i Taulet entre els carrers de la Mercè i de Sant Antoni Abat, tal com està previst al 
planejament urbanístic vigent, i que aquesta operació s’ha posat en coneixement de l’Ajuntament 
en diverses ocasions, la darrera de les quals davant l’alcaldessa mateixa, el passat 15 de juliol. 
 
L’obertura d’aquest carrer té un interès ciutadà evident, perquè permetrà reordenar els fluxos 
circulatoris d’aquest sector, i alhora podria donar peu a una ampliació de l’Illa de vianants, en forma 
de nou carrer de prioritat invertida. 
 
Gràcies a aquesta iniciativa, l’Ajuntament s’estalvia els costos de mediació, concertació i actuació 
que l’acompliment del planejament vigent requeriria, i només s’haurà de fer responsable del que li 
pertoca com a administració pública, és a dir, l’asfaltat i urbanització del nou tram de carrer. 
Creiem, doncs, que estem davant d’una iniciativa que, tot i ser de caire privat, té un interès públic 
evident 
 
Per aquest motiu, formulem el següent.  
 
 
 
Prec: 
 
Instem l’Ajuntament a: 

1) Aprovar i donar suport a aquesta iniciativa, invertint la part que calgui per urbanitzar el nou 
tram de carrer que es guanya per a la ciutadania. 

2) Urbanitzar el nou tram de carrer en forma de zona de prioritat invertida, per tal de millorar 
els fluxos circulatoris del sector i, alhora, ampliar l’espai de l’Illa de vianants. 

 

Gavà, 18 de juliol de 2016 

 

 
 
Albert Massana i Gràcia 
Portaveu del grup municipal d’ERC  
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