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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 
Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 
del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal 
ordinari, en base als següents 
 
Antecedents 
 
El projecte «junts fem barri» va permetre, per primer cop, que la ciutadania participés directament 
en la priorització d’algunes actuacions de millora de la via pública.  
 
Per bé que la participació estava molt dirigida, valorem molt positivament l’experiència, i creiem 
que enceta un camí que caldria aprofundir en el futur. Ara bé, la metodologia emprada per fer 
efectiva aquesta participació tenia algunes disfuncionalitats, com per exemple que molts dels 
projectes havien estat formulats directament des d’alcaldia o des dels serveis tècnics municipals, i 
es van sotmetre a participació ciutadana sense abans ser consultat amb entitats amb incidència 
sobre els barris de la ciutat, com les associacions de veïns. 
 
Aquesta metodologia ha comportat, per exemple, que un dels projectes més ben valorats per la 
ciutadania, el d’instal·lar un «correcan» al Parc del Mil·lenni, hagi estat qüestionat per l’Associació 
de veïns. El projecte va ser el tercer més votat, amb 688 vots. Té un pressupost de 33.015 € i s'ha 
de començar ja per acabar-ho a temps per inaugurar-lo sense incomplir la llei electoral. Doncs bé, 
aquesta entitat ha fet notar que la metodologia només permetia votar a favor dels projectes, però 
no qüestionar-los o assenyalar-ne el possible impacte negatiu. En aquest cas, l’entitat qüestiona la 
idoneïtat de l’emplaçament escollit per fer el «correcan». Serà una mena de quadrat 
d'aproximadament 1.000 metres quadrats de superfície, amb una tanca perimetral, que tallaria el 
pas natural dels vianants i dificultaria la mobilitat a peu pel parc, dividint-lo en dos i canviant la 
seva fisonomia original. A més, estaria situat molt proper a una zona d’esbarjo per a nens, i a 
l’auditori Marc Grau. 
 
Aquesta mateixa entitat ha ofert, de manera constructiva, diverses alternatives per a la ubicació del  
«correcan».  
 
Per la qual cosa formulem el següent  
 
Prec 
 
Instem el govern municipal a consensuar amb l’associació de veïns Balmes – Diagonal – Bòbiles 
la ubicació definitiva del «correcan», i a corregir, en futures edicions de programes participatius 
d’aquest caire, la manca de participació de les entitats veïnals o altres entitats interessades en la 
formulació de les propostes inicials que se sotmeten a consulta ciutadana. 
 
Gavà, 23 de febrer de 2015 
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