
 
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  

 

El nostre grup municipal ha portat amb anterioritat en diverses ocasions la 

problemàtica de l’excés de velocitat dels vehicles en determinades vies, una 

problemàtica que òbviament preocupa per la seguretat dels vianants, però 

també per l’excés de soroll que hi va associat i que és una de les principals 

fonts de contaminació acústica a la nostra ciutat. 

Recentment, a més, el problema s’ha agreujat, ja que ara el límit de 

velocitat a la majoria de vies de la ciutat és de 30 Km/h, un límit que se 

supera molt sovint, i especialment en vies que, per la seva configuració i 

llargada, permeten que els vehicles agafin excessiva velocitat, com podria 

ser el cas de l’av. Joan Carles I, el carrer Sant Nicasi o el carrer Fortià 

Casanovas. 

En aquest últim, a més, recentment hi ha hagut incidents, el més greu dels 

quals va acabar amb un cotxe bolcat en ple carrer.  

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

següent 

Prec: 

-Que es faci un inventari dels punts negres de la ciutat on es vulnera amb 

més freqüència el límit de velocitat i s’estudiïn les circumstàncies que ho 

propicien. 



 
-Que un cop detectats s’emprenguin les mesures oportunes per revertir 

aquesta situació, com ara la instal·lació de radars visibles i càmeres que 

permetin identificar els infractors. 

 

 

 

 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

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