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Joaquim Balsera: “No podem tolerar comportaments 

incívics que atemptin contra la seguretat i la 

convivència” 

 
La Policia Municipal de Gavà intensifica la presència a l’entorn de 

l’autovia els caps de setmana per realitzar controls de documentació, 

alcoholèmia i compliment d’ordenances 

 

L’alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, ha donat indicacions a la Policia Local per tal que 

reforci la seva presència a la zona propera a l’autovia C-31, colindant a Viladecans, amb 

l’objectiu de garantir la seguretat al trànsit i reduir les molèsties que provoca un local 

d’oci ubicat en aquest darrer municipi.  

 

Balsera ha manifestat que aquesta actuació obeeix a un criteri molt clar: “No podem 

tolerar determinats comportaments incívics i irresponsables que poden 

representar un risc evident per a la seguretat viària i que poden afectar la 

convivència”. L’alcalde ha especificat que “un conductor que sobrepassi la taxa 

d’alcoholèmia o estigui sota els efectes de substàncies tòxiques, és un perill per a la 

resta de conductors o per als veïns d’una determinada zona, i per tant ha de saber 

que a Gavà trobarà controls per evitar justament aquest risc”. 

 

L’activitat d’aquest establiment, del tipus after, repercuteix principalment en el barri 

marítim de Gavà, en concret a l’avinguda d’Europa en el tram comprés entre el carrer 

de  Llançà fins al carrer de Premià.  En aquesta zona acostuma a haver-hi una notable 

presència i moviment de vehicles, i es pren com a punt de referència per fer els controls. 



 

Seguint el criteri de vetllar per la seguretat i garantir la convivència amb el veïnat, la 

Policia Municipal de Gavà porta a terme controls especials tots els cap de setmana, i 

més en concret, els diumenges des de primera hora del matí fins al migdia i, 

ocasionalment, quan l’horari de l’establiment s’amplia encara més, fins a mitja tarda. 

Així, grups de deu agents en servei extraordinari, amb el suport puntual d’agents dels 

Mossos d’Esquadra, intensifiquen la vigilància i realitzen inspeccions de documentació 

i de compliment d’ordenances així com test d’alcoholèmia i de consum de substàncies 

estupefaents. 

 

El resultat dels cinc controls fets fins al diumenge passat són els següents: 171 proves 

d’alcoholèmia, de les quals 25 han donat positiu i quatre d’elles amb taxa penal. També 

hi ha hagut 6 proves positives per consum d’estupefaents. Així mateix es comptabilitzen 

52 denúncies per altres conceptes, 26 vehicles immobilitzats, i una detenció. A aquestes 

dades cal afegir les que es desprenen dels controls realitzats el passat dimecres, 

festivitat del 12 d’octubre:  23 proves d’alcoholèmia, quatre de les quals van ser 

positives (tres administratives i una penal); i dues positives per consum de drogues. 

També es van interposar onze denúncies per part de la Policia Municipal i dues per part 

del Servei Català del Trànsit.  

 

Les molèsties que ocasionen els clients de l’establiment, que es concentren en grups en 

les zones properes on beuen i escolten música a alt volum, han estat denunciades 

reiteradament pels veïns. Un exemple d’això són les prop de 40 queixes que la Policia 

Municipal va rebre en menys de dues hores el matí del passat 12 d’octubre. 

 

L’alcalde Joaquim Balsera ha destacat que “per a l’Ajuntament de Gavà és prioritari 

preservar la seguretat i la convivència a tots els barris i vies del municipi, i si 

determinadaes activitats ens poden afectar, tothom ha de tenir clar que actuarem 

en conseqüència”. I ha afegit que “al cap i a la fi, allò que estem fent i seguirem fent 

redundarà en benefici dels ciutadans i les ciutadanes de Gavà i també de la 

seguretat de tots aquells que surtin o arribin al nostre municipi, com és el cas dels 

clients d’aquest local”. 

 


