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Gavà manté els controls per garantir la seguretat 

viària i els comportaments cívics a l’entorn de 

l’autovia 

 

La Policia Municipal continua amb els controls de documentació, 

alcoholèmia i compliment d’ordenances tots els diumenges i festius per 

reduir les molèsties i problemes de seguretat que provoca l’after Row14 

 

L’Ajuntament de Gavà es manté ferm en la seva decisió de no tolerar comportaments 

incívics ni irresponsables per part dels usuaris i usuàries de l’after Row 14. El local, 

ubicat al terme municipal de Viladecans, provoca molèsties i problemes de seguretat 

viària en el barri marítim de Gavà, en concret a l’avinguda d’Europa en el tram comprés 

entre els carrers de Llançà i de Premià,. 

 

Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat i garantir la convivència amb el veïnat, la 

Policia Municipal de Gavà manté els controls  especials que va iniciar a finals de l’estiu, 

i que es realitzen tots els cap de setmana, concretament, els diumenges i festius 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. L’alcalde de Gavà, Joaquim Balsera, insisteix 

que “des de l’Ajuntament no baixarem la guàrdia i seguirem lluitant  i actuant en 

consecuència contra aquells comportaments que posin en risc la seguretat viària i 

el bon veinatge”.  

 

Fins a dia d’avui, la Policia Municipal de Gavà hi ha realitzat deu controls de 

documentació i compliment d’ordenances, així com tests d’alcoholèmia i de consum de 



substàncies estupefaents. Els 10 dispositius, alguns dels quals s’han realitzat 

conjuntament amb els Mossos d’Esquadra, han donat els resultats següents: 270 proves 

d’alcoholèmia, de les quals 44 han donat positiu i 7 d’elles amb taxa penal. També hi ha 

hagut 12 proves positives per consum d’estupefaents. Així mateix es comptabilitzen 135 

denúncies per altres conceptes, 33 vehicles immobilitzats, i una detenció. Així mateix es 

comptabilitzen 13 actuacions per tinença d’estupefaents. 

 

El darrer control va tenir lloc dimarts, festivitat de Tots Sants. Agents de la Policia 

Municipal de Gavà i una dotació de trànsit dels Mossos d’Esquadra van realitzar 39 

proves d’alcoholèmia (dues d’elles van donar positiu) i un test positiu de consum de 

drogues. Així mateix es van tramitar 29 denuncies municipals, nou d’elles per consum 

de begudes alcohòliques a la via pública, una denúncia de trànsit i una denúncia per 

tinença de substàncies estupefaents.  


