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Marcel·lí Reyes i Vidal, regidor i portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana a
l’Ajuntament de Gavà.

EXPOSO:

Que, en base als següents ANTECEDENTS:

1. El passat 15 de gener de 2008, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà va
aprovar inicialment el Projecte de millora del c/ de Sant Nicasi i Magdalena Trias
(OMO 02/08).
2. Segons anunci del 17 de gener (BOPB 22, 25.01.2008, pàg. 30), l'esmentat projecte
es troba sotmès a informació pública durant un termini de trenta dies hàbils a comptar
des de l’última publicació.
3. Tot i estar d’acord amb aquest projecte, especialment amb la recuperació de la font
de la plaça de Magdalena Trias, que vam sol·licitar en el Ple Municipal del passat 15
de novembre, el grup que represento creu que inclou aspectes millorables, i utilitza el
tràmit d’informació pública per presentar-hi al·legacions i suggeriments.

Per això em persono en el tràmit d’informació pública de l’acord i presento les següents

AL·LEGACIONS:

1. Sobre la desaparició de places d’aparcament

1.1. El projecte presentat a informació pública preveu l’ampliació de l’àrea central de la
plaça de Magdalena Trias situada per sobre del carrer de Santa Teresa. Aquesta
ampliació comporta la conversió de l’actual aparcament en bateria en places
d’aparcament en línia al costat de la vorera. Aquest canvi comportarà la desaparició
d’una dotzena de places d’aparcament en superfície.
1.2. A la zona de la plaça de Magdalena Trias hi aparquen uns 33 vehicles. Cal remarcar
que aquest gran nombre ve determinat per la manca d’aparcaments suficients en
molts dels alts pisos que conformen el barri (de fins a 7 plantes), ja que la normativa
metropolitana en aquella època no ho exigia. Aquest fet ha de tenir-se present a
l’hora de redissenyar una nova distribució d’espais a la zona. Cal oferir nous llocs
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d’aparcament que no degradin l’aspecte visual dels espais lliures, però que tampoc
gravitin econòmicament sobre les economies dels veïns.
1.3. Cal tenir en compte, a més, que la possible alternativa que hauria significat la
construcció del nou aparcament municipal de la plaça de Batista i Roca ja no és
aplicable, atès que les places en venda s’han exhaurit. A més, l’anunci del projecte
de reforma de la plaça de Magdalena Trias no es va fer amb anterioritat a la
construcció i comercialització de l’aparcament de Batista i Roca; si s’hagués anunciat
oportunament amb anterioritat, els veïns afectats per la reducció de places
d’aparcament haurien pogut trobar l’alternativa en l’aparcament de Batista i Roca i
sol·licitar-hi places; però ara, quan tenen coneixement del projecte, aquesta opció ja
no existeix. Per tant, cal ser conscients que la reducció de places de Magdalena Trias
es fa sense posar cap alternativa a l’abast dels veïns.
1.4. Ja el 9 de desembre de 1997, la secció local d’ERC-Gavà va presentar a l’Ajuntament
de Gavà (R.E.: 10.987) una proposta per vianalitzar la zona de la Plaça de Catalunya
que abastava la plaça de Magdalena Trias i la part superior del carrer de Sant Nicasi,
en què fèiem avinents aquestes consideracions. En particular, en aquella proposta,
proposàvem racionalitzar els aparcaments i adequar l’encreuament entre la carretera
de Begues, el carrer Sant Lluís i el carrer de Sant Joan, i demanàvem un estudi de
detall que solucionés la connectivitat viària d’aquest punt.
1.5. Ara anem més enllà i proposem, concretament, que s’aprofiti el fet que la part
superior del carrer de Sant Joan està a un nivell inferior que la plaça de Magdalena
Trias per excavar el talús, entrant una mica per sota de la carretera de Begues, i s’hi
ubiqui allà un espai d’aparcament gratuït per a les 12 places que desapareixen de la
plaça de Magdalena Trias. Aquestes places estarien semisoterrades; serien
accessibles des del carrer de Sant Lluís girant cap a Sant Nicasi; i tindrien la part
semicoberta sota la carretera de Begues.
1.6. Som conscients que aquesta obra encareix el projecte, però creiem que, atès el fet
que es tracta d’un barri molt poblat, cal extremar els esforços per fer compatible
l’increment dels espais per a vianants sense que això suposi un perjudici per als
conductors.
1.7. En conseqüència, demanem que s’inclogui en el projecte de reforma de la plaça de
Magdalena Trias i carrer de Sant Nicasi la part superior del carrer de Sant Joan en el
sentit acabat d’exposar.
2. Sobre la conservació del gran eucaliptus de la plaça de Magdalena Trias.

2.1. El projecte proposa la tala del grau eucaliptus que presideix la part superior de la
plaça de Magdalena Trias, adduint motius de seguretat.
2.2. Després d’haver consultat diversos veïns, no hem trobat una opinió formada sobre la
necessitat de tallar-lo. De fet, els veïns que hem consultat es mostren majoritàriament
favorables a la conservació de l’arbre.
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2.3. Pel que fa als motius de seguretat adduïts, no semblen de gaire pes, ja que d’una
banda l’exemplar està en perfecte estat, i per tant no presenta cap problema de
manca d’anclatge. D’altra banda, en cap dels episodis de fort vent succeïts fins ara
s’han reportat casos d’accident.
2.4. Per tant, demanem que es conservi l’eucaliptus en l’actual ubicació, cosa que no
interfereix per a res en la resta de reforma de la plaça.
2.5. En cas que no es tingui en compte l’anterior petició, demanem que, com a mal
menor, l’exemplar sigui extret amb arrels i replantat en algun dels altres espais lliures
del municipi on no pugui causar cap perjudici.
3. Sobre l’adequació del tram entre Magdalena Trias i la Plaça de Catalunya

3.1. La memòria del projecte parla de l’objectiu de fer, amb aquesta obra de reforma, un
eix cívic potent que enllaci la plaça de Catalunya amb l’Illa del Centre.
3.2. No obstant això, dels plànols constructius que acompanyen el projecte es dedueix
que la reforma es limita al carrer de Sant Nicasi entre Sant Pere i Gaudí – Santa
Teresa, i la mateixa plaça de Magdalena Trias, i en queda al marge el tram entre
Gaudí i plaça de Catalunya.
3.3. I això malgrat que la cruïlla entre Sant Nicasi, Gaudí i Santa Teresa rep un tractament
homogeni en què s’elimina l’esglaó entre vorera i calçada, obligant els automòbils a
circular a baixa velocitat i en règim de prioritat invertida. Aquest tractament
desapareix a mig tram entre Gaudí i Plaça de Catalunya.
3.4. Creiem que, seguint la intenció genèrica manifestada a la memòria del projecte, cal
continuar amb el tractament del carrer de Sant Nicasi fins a la plaça de Catalunya, si
més no amb les limitacions de velocitat i el règim de prioritat invertida.
3.5. Per tant, demanem que la reforma del carrer de Sant Nicasi s’estengui a tot el tram
situat entre Magdalena Trias i plaça de Catalunya.
3.6. En cas que no s’accepti l’anterior punt, que en aquest tram s’hi faci extensiu el règim
de limitació de velocitat i prioritat invertida.

Pel que s'ha exposat, considerem que el Projecte de millora del c/ de Sant Nicasi i
Magdalena Trias (OMO 02/08) presenta alguns problemes que es poden resoldre abans
de procedir a la seva aprovació definitiva.

SOL·LICITO:
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1. Que s'admeti aquest escrit i es tinguin en compte els suggeriments presentats en
forma d’al·legacions.
2. Que es doni a l'entitat sotasignada per compareguda i interessada en l'expedient
administratiu al qual s'ha fet referència, i que se'ns notifiqui amb l’antelació requerida
qualsevol informació sobre aquest expedient o les resolucions que es prenguin, tot
mantenint-nos al corrent del procediment administratiu que se'n derivi.
3. Que, d'acord amb els articles 54.1 i 86.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons
els quals la decisió d'acceptar o denegar aquestes al·legacions ha d'estar motivada, i
els al·legants tenim dret a obtenir una resposta raonada, s'adjunti a la eventual
comunicació de l'acceptació o refús, total o parcial, d'aquestes al·legacions, l'informe
jurídico - tècnic preceptiu, atès que en cas contrari tot el procediment d'aprovació
podria ser impugnat per defecte de forma.

Us prego que considereu aquesta sol·licitud.

Gavà, 24 de febrer de 2008

Marcel·lí Reyes i Vidal
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

