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MARCEL·LÍ REYES I VIDAL, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 
a l'Ajuntament de Gavà, 
 
 
FORMULO 
 
d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui contestada 
durant el proper Ple municipal ordinari, el següent: 
 
 
PREC: 
 
 
Antecedents: 
 
En el Ple Municipal del passat 28 de juliol de 2006, el nostre grup va fer una interpel·lació 
demanant la instal·lació de baranes sobre les corredores que travessen l’Avinguda del Mar, atès 
que les que hi havia o bé eren inadequades per massa baixes, o estaven en molt mal estat. En 
aquell ple se’ns va respondre que “quant a l’emplaçament de baranes en els ponts sobre les 
corredores, el seu Prec ja s’incorpora en el nou projecte de millora d’aquesta via”, donant a 
entendre que la millora de les baranes era imminent. Un any després, però, tot i que l’Avinguda 
del Mar es va reasfaltar, les baranes noves seguien sense instal·lar-se. Per aquest motiu, el data 
19 de juliol de 2007 i registre d’entrada 9610, vam adreçar una pregunta escrita demanant els 
motius pels quals no es van instal·lar les baranes quan es va reasfaltar la via, i preguntant quan 
estava previst de fer-ho. La resposta per escrit, de registre 10.840 i data 23 d’octubre de 2007 
(amb dos mesos de retard sobre el límit que marca la Llei Municipal de Catalunya) indicava que 
“el reasfaltat no suposava una intervenció integral a l’Avinguda” i que “és en el moment que es 
decideixi fer aquesta actuació en què s’inclourà la millora o canvi d’aquests elements de 
protecció”. En definitiva, es corregia allò que s’havia donat a entendre al Ple Municipal. 
 
De tota manera, aquest estiu, la degradació de les baranes ha arribat a un extrem lamentable, de 
tal forma que, a causa d’un accident, fins i tot n’ha desaparegut una, tal com mostrem a la 
fotografia adjunta. 
 
Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ERC realitza el següent 
 
Prec: 
 
El grup municipal d’Esquerra insta el govern municipal a renovar i adequar les baranes de 
l’Avinguda del Mar i l’Avinguda de Bertran i Güell que existeixen als ponts sobre les corredores 
agrícoles, el més aviat possible, i per tal de garantir la seguretat del trànsit. 
 
 
Gavà, 27 de maig de 2008  
 
 
 
 
 
 
Marcel·lí Reyes i Vidal 
Grup Municipal d'ERC 

AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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