
 
MARTA JIMÉNEZ IBORRA, com a regidora del Grup Municipal d'Esquerra 

Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert 

a l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de febrer de 

2019 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 tractat al proper ple municipal. 

En base als següents antecedents: 

La carretera de la Sentiu, els seus camins paral·lels i tota la zona en general 

són una via molt utilitzada tant per vehicles com per vianants de la nostra 

ciutat. Per tant, és essencial garantir la seguretat dels més vulnerables, els 

vianants, en aquesta zona, a més de dotar-la d’alguns elements que en 

facilitin l’ús lúdic responsable i cívic. 

El setembre del 2020, des d’ERC-Gavà vam demanar que es millorés la 

seguretat vial a la carretera de la Sentiu i, més concretament, que a l’alçada 

de la urbanització de la Sentiu s’habilités un pas de vianants per tal que 

aquells que utilitzin el camí que va paral·lel a la carretera puguin travessar-

la de manera segura si volen continuar cap al barri de la Sentiu. En aquell 

moment se’ns va dir que com que en aquest punt s’hi anava a fer un nou 

asfaltat no  tenia sentit pintar-hi un pas de vianant. L’asfaltat nou ja hi és 

però no s’hi ha fet cap pas de vianants.  

Així mateix, seguint la carretera de la Sentiu des de Gavà, just passat l’antiga 

Pedrera a mà dreta, hi un camí senyalitzat a banda i banda de la carretera 

que la travessa (fotos 3 i 4), però no hi cap pas de vianants ni cap 

senyalització que avisi que hi poden travessar vianants i que es reduixi la 

velocitat. A més, en aquest punt, malgrat ser la velocitat màxima de 30 

km/h, els vehicles hi circulen molt ràpid. Per a la gent que segueix el citat 

camí (ja sigui a peu o en bici), travessar la carretera és perillós. 

Per altra banda, a la zona de Can Llong, a tocar de la mini pista esportiva hi 

ha uns lavabos públics però que, normalment, romanen tancats; els veïns 

ens comuniquen que són moltes les persones que passegen o fan esport 

per la zona de la Sentiu o fan ús de la zona de pícnic, i per tant aquests 



 
lavabos serien molt útils per aquestes persones, si estiguessin oberts, 

encara que fos en un horari acotat; també seria adient poder disposar d’un 

lloc a la zona on poder proveir-se d’aigua, per exemple, una font pública a 

la plaça de la Sentiu. 

Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el 

següent 

Prec: 

1- Que s’habiliti un pas de vianants al punt mostrat a les fotos 1 i 2, que 

permetria als vianants travessar amb seguretat la carretera des del 

camí paral·lel a la carretera cap al barri de la Sentiu i viceversa. 

 
2- Que es senyalitzi que hi ha un pas de vianants als vehicles que venen 

en direcció a Gavà abans de fer el revolt pronunciat que hi ha abans 

de l’entrada al barri de la sentiu, com es veu a la foto 3. 

 
3- Que s’habiliti un pas de vianants en el punt mostrat a les fotos 4 i 5, 

que permeti als usuaris del camí que travessa la carretera en aquest 

punt passar-hi amb seguretat. 



 

  
4- Que s’obrin, com a mínim els caps de setmana, els lavabos públics de 

Can Llong. 

5- Que s’instal·li una font a la plaça de la Sentiu o en un lloc proper per 

tal que en puguin fer ús els veïns que passegen o fan esport per la 

zona. 

 

 

 

Gavà, 24 de gener de 2022 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVA 
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