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Verds – Independents x Gavà 
 
EXPOSO: 
 
Que, en base als següents ANTECEDENTS: 
 
 
1. El passat 27 de setembre de 2012, el Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà va aprovar 

inicialment la Dissolució de l’organisme autònom local «Institut Municipal per a la Promoció i 
Activació de la Ciutat». 

2. Segons anunci del 8 d’octubre (BOPB del 22 d’octubre de 2012, referència CVE - Núm. de 
registre 022012023281), l'esmentat acord es troba sotmès a informació pública durant el termini 
de 30 dies hàbils a comptar des de l’última publicació. 

3. El grup que representem té suggeriments a presentar en relació a aquest acord, i utilitza el 
tràmit d’informació pública per fer-ho. 

 
 
Per això ens personem en el tràmit d’informació pública de l’acord i fem els següents 
 
SUGGERIMENTS: 
 
1. Sobre la funció participativa de l’IMPAC.  
 
1.1. A més de ser un òrgan autònom de l’Ajuntament de Gavà, que permet la gestió 

descentralitzada de les activitats comercials i de suport a les empreses, de promoció de la ciutat 
com la Fira d’Espàrrecs, i els mitjans de comunicació municipals, l’Institut Municipal per a la 
Promoció i Activació de la Ciutat té una Junta de Govern en què participen veïns, que no 
necessàriament són ciutadans electes fent funcions de regidors, ni necessàriament formen part 
de la classe política. 

 
2. Sobre la necessitat d’establir mecanismes de par ticipació ciutadana en la gestió 

d’activitats com la Fira d’Espàrrecs, els mitjans d e comunicació locals, i el suport i 
promoció econòmica.  

 
2.1. Al marge de la decisió de com gestionar activitats com la Fira d’Espàrrecs, els mitjans de 

comunicació locals, i el suport i promoció econòmica, que ve determinada sobretot per criteris 
tècnics d’eficiència, creiem que la dissolució de l’IMPAC té una afectació que va més enllà de la 
pura gestió, i que fa referència a la participació ciutadana, cosa que creiem d’elevat interès 
polític i ciutadà. 

 
2.2. Creiem que la participació de la ciutadania interessada en activitats com la Fira d’Espàrrecs, els 

mitjans de comunicació locals, i el suport i promoció econòmica és indispensable, especialment 
en l’època de crisi econòmica que estem passant, per complementar i orientar l’acció pública de 
govern duta a terme per l’Administració. 

 
2.3. D’altra banda, cal tenir present que, en quant a comunicació audiovisual es refereix, la Llei de la 

Comunicació Audiovisual de Catalunya –que abasta també la comunicació institucional a través 
del web i les xarxes socials– obliga a l’existència d’un Consell Assessor format per personalitats 
independents que vetllin per la transparència, equanimitat i bones pràctiques als mitjans de 
comunicació locals. I val a dir que aquest consell assessor no quedaría invalidat per l'encara 
pendent posada en marxa de "l'òrgan específic de control dels mitjans de comunicació 
municipal" previst a l'article 147.4 del ROM. 

 
2.4. Així mateix, la Llei de Règim Local de Catalunya obliga a reglamentar l’accés de tots els grups 

municipals als mitjans de comunicació municipals. A més, l'article 147.5 del Reglament Orgànic 
Municipal mandata que el ple "aprovarà un reglament que reguli les condicions d'accés i ús 
d'aquests mitjans pels regidors i regidores i els grups municipals", cosa que encara no s'ha fet. 
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2.5. D’altra banda, Gavà té entitats especialment involucrades en la Fira d’Espàrrecs, com les 

relacionades amb la pagesia, tant des del punt de vista patronal com sindical, com des del punt 
de vista de la promoció de la ciutat i comerç local, i a Gavà també hi ha persones formades i 
tècnicament competents per aportar idees i col·laborar en la planificació de la Fira d’Espàrrecs. 

 
2.6. Així mateix, i davant la ineficàcia i inactivitat del PADEOG, hem suggerit reiterades vegades que 

l’Ajuntament es doti d’algun mecanisme de participació per donar veu i vot als agents 
econòmics i socials interessats en la promoció econòmica, bé sigui a través d’un Consell 
Econòmic i Social, bé a través de qualsevol altre organisme semblant. 

 
2.7. Per això, suggerim que, si finalment la dissolució de l’IMPAC es potra a terme, en el mateix 

moment que aquesta es faci efectiva, es creï un altre organisme, sigui comissió, junta o consell, 
que canalitzi i possibiliti aquesta participació ciutadana, i en la que hi tinguin cabuda 
representacions de les diverses entitats i agents socials i polítics relacionats amb els seus 
objectius i finalitats: promoció i activació econòmica i comercial, Fira d’Espàrrecs, i mitjans de 
comunicació municipals. 

 

 
Pel que s'ha exposat, considerem que la Dissolució de l’organisme autònom local «Institut Municipal 
per a la Promoció i Activació de la Ciutat» no pot significar la supressió de la participació ciutadana 
en la promoció i activació econòmica i comercial, Fira d’Espàrrecs, i mitjans de comunicació 
municipals, i que per tant s’hauria de complementar amb la creació d’algun altre òrgan, comissió o 
consell on hi tingui cabuda una representació dels agents i entitats que s’hi dediquen. 

 
 
SOL·LICITEM: 
 
 
1. Que s'admeti aquest escrit i es tinguin en compte els suggeriments presentats. 

2. Que es doni al grup sotasignat per comparegut i interessat en l'expedient administratiu al qual 
s'ha fet referència, i que se'ns notifiqui amb l’antelació requerida qualsevol informació sobre 
aquest expedient o les resolucions que es prenguin, tot mantenint-nos al corrent del procediment 
administratiu que se'n derivi. 

3. Que, d'acord amb els articles 54.1 i 86.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons els quals la decisió 
d'acceptar o denegar aquest escrit ha d'estar motivada, i els al·legants tenim dret a obtenir una 
resposta raonada, s'adjunti a la eventual comunicació de l'acceptació o refús, total o parcial, 
d'aquestes al·legacions, l'informe jurídico - tècnic preceptiu, atès que en cas contrari tot el 
procediment d'aprovació podria ser impugnat per defecte de forma. 

 
 
Us preguem que considereu aquesta sol·licitud. 
 
 
Gavà, 15 de novembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite Jordi Calatayud i Sanchís 
Portaveu del Grup mpal. d’ERC-EV-IxG Portaveu adjunt del Grup mpal. d’ERC-EV-IxG 
 
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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EXPOSO: 
 
Que, en base als següents ANTECEDENTS: 
 
 
1. El passat 27 de setembre de 2012, el Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà va 

aprovar inicialment la Dissolució de l’organisme autònom local «Institut Municipal de 
Gestió del Patrimoni Cultural i Natural». 

2. Segons anunci del 8 d’octubre (BOPB del 22 d’octubre de 2012, referència CVE - 
Núm. de registre 022012023270), l'esmentat acord es troba sotmès a informació 
pública durant el termini de 30 dies hàbils a comptar des de l’última publicació. 

3. El grup que representem té suggeriments a presentar en relació a aquest acord, i 
utilitza el tràmit d’informació pública per fer-ho. 

 
 
 
Per això ens personem en el tràmit d’informació pública de l’acord i fem els següents 
 
 
SUGGERIMENTS: 
 
1. Sobre la funció participativa de l’IMGPCN  
 
1.1. A més de ser un òrgan autònom de l’Ajuntament de Gavà, que permet la gestió 

descentralitzada del Museu, el Centre d’Història de la Ciutat i les Mines 
prehistòriques de can Tintorer, l’Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Natural i 
Cultural té una Junta de Govern en què participen veïns, que no necessàriament són 
ciutadans electes fent funcions de regidors, ni necessàriament formen part de la 
classe política. 

 
1.2.  De fet, l’IMGPCN és l’hereu de l’antic Patronat Municipal del Museu de Gavà, creat 

l’any 1978, i que acollia, en la seva junta de govern, ciutadans vinculats amb el món 
museístic, cultural i patrimonial. 

 
2. Sobre la necessitat d’establir mecanismes de partic ipació pública en la gestió i 

promoció del patrimoni cultural i natural  
 
2.1. Al marge de la decisió de com gestionar el servei del Museu, Mines prehistòriques de 

can Tintorer, i Centre d’Història de la Ciutat, que ve determinada sobretot per criteris 
tècnics d’eficiència, creiem que la dissolució té una afectació que va més enllà de la 
pura gestió, i que fa referència a la participació ciutadana, cosa que creiem d’elevat 
interès polític i ciutadà. 

 
2.2. Creiem que la participació de la ciutadania interessada en la protecció, promoció i 

difusió del nostre patrimoni cultural i natural és indispensable, especialment en 
l’època de crisi econòmica que estem passant, per complementar i orientar l’acció 
pública de govern duta a terme per l’Administració. 
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2.3. Gavà té altres entitats especialment fundades amb la finalitat de protegir, estudiar i 
difondre el nostre patrimoni, i a Gavà també hi ha persones formades i tècnicament 
competents per aportar idees i col·laborar en la planificació dels serveis que se 
n’ocupen. 

 
2.4. Per això, suggerim que, si finalment la dissolució de l’IMGPNC es potra a terme, en el 

mateix moment que aquesta es faci efectiva, es creï un altre organisme, sigui 
comissió, junta o consell, que canalitzi i possibiliti aquesta participació ciutadana, i en 
la que hi tinguin cabuda representacions de les diverses entitats relacionades amb 
els seus objectius i finalitats. 

 

 
Pel que s'ha exposat, considerem que la Dissolució de l’organisme autònom local «Institut 
Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural» no pot significar la supressió de la 
participació ciutadana en la protecció del nostre patrimoni, i que per tant s’hauria de 
complementar amb la creació d’algun altre òrgan, comissió o consell on hi tingui cabuda 
una representació de les entitats que s’hi dediquen. 

 
 
SOL·LICITEM: 
 
 
1. Que s'admeti aquest escrit i es tinguin en compte els suggeriments presentats. 

2. Que es doni al grup sotasignat per comparegut i interessat en l'expedient 
administratiu al qual s'ha fet referència, i que se'ns notifiqui amb l’antelació requerida 
qualsevol informació sobre aquest expedient o les resolucions que es prenguin, tot 
mantenint-nos al corrent del procediment administratiu que se'n derivi. 

3. Que, d'acord amb els articles 54.1 i 86.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons 
els quals la decisió d'acceptar o denegar aquest escrit ha d'estar motivada, i els 
al·legants tenim dret a obtenir una resposta raonada, s'adjunti a la eventual 
comunicació de l'acceptació o refús, total o parcial, d'aquestes al·legacions, l'informe 
jurídico - tècnic preceptiu, atès que en cas contrari tot el procediment d'aprovació 
podria ser impugnat per defecte de forma. 

 
 
Us preguem que considereu aquesta sol·licitud. 
 
 
Gavà, 15 de novembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite Jordi Calatayud i Sanchís 
Portaveu del Grup mpal. d’ERC-EV-IxG Portaveu adjunt del Grup mpal. d’ERC-EV-IxG 
 
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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Andreu Pérez i Lorite , portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Els Verds – Independents x Gavà 
 
 
EXPOSO: 
 
Que, en base als següents ANTECEDENTS: 
 
 
1. El passat 27 de setembre de 2012, el Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà va 

aprovar inicialment la Dissolució de l’organisme autònom local «Patronat Municipal 
d’Esports». 

2. Segons anunci del 8 d’octubre (BOPB del 22 d’octubre de 2012, referència CVE - 
Núm. de registre 022012023269), l'esmentat acord es troba sotmès a informació 
pública durant el termini de 30 dies hàbils a comptar des de l’última publicació. 

3. El grup que representem té suggeriments a presentar en relació a aquest acord, i 
utilitza el tràmit d’informació pública per fer-ho. 

 
 
 
Per això ens personem en el tràmit d’informació pública de l’acord i fem els següents 
 
 
SUGGERIMENTS: 
 
1. Sobre la funció participativa del PME.  
 
1.1. A més de ser un òrgan autònom de l’Ajuntament de Gavà, que permet la gestió 

descentralitzada de les instal·lacions esportives municipals, i la relació amb clubs i 
entitats esportives de la ciutat, el Patronat Municipal d’Esports té una Junta de 
Govern en què participen veïns, que no necessàriament són ciutadans electes fent 
funcions de regidors, ni necessàriament formen part de la classe política. 

 
1.2.  De fet, el PME va ser el primer òrgan descentralitzat de l’Ajuntament de Gavà 

aprovat en democràcia, l’any 1979, que acollia, ja des de la seva fundació, en la seva 
junta de govern, ciutadans vinculats amb el món esportiu local. 

 
2. Sobre la necessitat d’establir mecanismes de partic ipació ciutadana en la gestió 

de les instal·lacions municipals i la promoció l’es port  
 
2.1. Al marge de la decisió de com gestionar les instal·lacions esportives, que ve 

determinada sobretot per criteris tècnics d’eficiència, creiem que la dissolució del 
PME té una afectació que va més enllà de la pura gestió, i que fa referència a la 
participació ciutadana, cosa que creiem d’elevat interès polític i ciutadà. 

 
2.2. Creiem que la participació de la ciutadania interessada en l’esport és indispensable, 

especialment en l’època de crisi econòmica que estem passant, per complementar i 
orientar l’acció pública de govern duta a terme per l’Administració. 

 
2.3. Gavà té altres entitats especialment fundades amb la finalitat de practicar i promoure 

l’esport, i a Gavà també hi ha persones formades i tècnicament competents per 
aportar idees i col·laborar en la planificació dels serveis que se n’ocupen. 
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2.4. Per això, suggerim que, si finalment la dissolució del PME es potra a terme, en el 

mateix moment que aquesta es faci efectiva, es creï un altre organisme, sigui 
comissió, junta o consell, que canalitzi i possibiliti aquesta participació ciutadana, i en 
la que hi tinguin cabuda representacions de les diversos Clubs i entitats relacionades 
amb els seus objectius i finalitats. 

 

 
Pel que s'ha exposat, considerem que la Dissolució de l’organisme autònom local 
«Patronat Municipal d’Esports» no pot significar la supressió de la participació ciutadana 
en la gestió dels equipaments esportius municipals i en la promoció de l’esport, i que per 
tant s’hauria de complementar amb la creació d’algun altre òrgan, comissió o consell on hi 
tingui cabuda una representació dels Clubs i entitats que s’hi dediquen. 

 
 
SOL·LICITEM: 
 
 
1. Que s'admeti aquest escrit i es tinguin en compte els suggeriments presentats. 

2. Que es doni al grup sotasignat per comparegut i interessat en l'expedient 
administratiu al qual s'ha fet referència, i que se'ns notifiqui amb l’antelació requerida 
qualsevol informació sobre aquest expedient o les resolucions que es prenguin, tot 
mantenint-nos al corrent del procediment administratiu que se'n derivi. 

3. Que, d'acord amb els articles 54.1 i 86.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons 
els quals la decisió d'acceptar o denegar aquest escrit ha d'estar motivada, i els 
al·legants tenim dret a obtenir una resposta raonada, s'adjunti a la eventual 
comunicació de l'acceptació o refús, total o parcial, d'aquestes al·legacions, l'informe 
jurídico - tècnic preceptiu, atès que en cas contrari tot el procediment d'aprovació 
podria ser impugnat per defecte de forma. 

 
 
Us preguem que considereu aquesta sol·licitud. 
 
 
Gavà, 15 de novembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite Jordi Calatayud i Sanchís 
Portaveu del Grup mpal. d’ERC-EV-IxG Portaveu adjunt del Grup mpal. d’ERC-EV-IxG 
 
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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Andreu Pérez i Lorite , portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya – Els Verds – Independents x Gavà 
 
 
EXPOSO: 
 
Que, en base als següents ANTECEDENTS: 
 
 
1. El passat 27 de setembre de 2012, el Ple Municipal de l'Ajuntament de Gavà va 

aprovar inicialment la Dissolució de l’organisme autònom local « Patronat Municipal 
de Serveis Comunitaris». 

2. Segons anunci del 8 d’octubre (BOPB del 22 d’octubre de 2012, referència CVE - 
Núm. de registre 022012023266), l'esmentat acord es troba sotmès a informació 
pública durant el termini de 30 dies hàbils a comptar des de l’última publicació. 

3. El grup que representem té suggeriments a presentar en relació a aquest acord, i 
utilitza el tràmit d’informació pública per fer-ho. 

 
 
 
Per això ens personem en el tràmit d’informació pública de l’acord i fem els següents 
 
 
SUGGERIMENTS: 
 
1. Sobre la funció participativa del PMSC.  
 
1.1. A més de ser un òrgan autònom de l’Ajuntament de Gavà, que permet la gestió 

descentralitzada de les polítiques socials i el suport al món associatiu de la ciutat, el 
Patronat Municipal de Serveis Comunitaris té una Junta de Govern en què participen 
veïns, que no necessàriament són ciutadans electes fent funcions de regidors, ni 
necessàriament formen part de la classe política. 

 
2. Sobre la necessitat d’establir mecanismes de partic ipació ciutadana en la gestió 

de les polítiques socials i el suport al món associ atiu  
 
2.1. Al marge de la decisió de com gestionar els seveis socials o el suport a les entitats, 

que ve determinada sobretot per criteris tècnics d’eficiència, creiem que la dissolució 
del PMSC té una afectació que va més enllà de la pura gestió, i que fa referència a la 
participació ciutadana, cosa que creiem d’elevat interès polític i ciutadà. 

 
2.2. Creiem que la participació de la ciutadania interessada en la protecció social i el 

foment del món associatiu és indispensable, especialment en l’època de crisi 
econòmica que estem passant, per complementar i orientar l’acció pública de govern 
duta a terme per l’Administració. 

 
2.3. Gavà té altres entitats especialment fundades amb la finalitat de practicar i promoure 

accions socials, bé sigui en el camp de certes dolències i malalties, bé sigui atenent i 
representant els diferents barris i les seves problemàtiques, bé sigui praticant tasques 
de suplència en l’atenció social als més desafavorits, i a Gavà també hi ha persones 
formades i tècnicament competents per aportar idees i col·laborar en la planificació 
dels serveis que se n’ocupen. 
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2.4. Així mateix, Gavà té moltes entitats i associacions de tot tius, i el suport i foment del 

teixit associatiu s’ha de fer tenint en compte en cada moment quines són les seves 
necessitats, i oferint-los un marc adient d’expressió, comunicació i acció amb 
l’administració municipal. 

 
2.5. Per això, suggerim que, si finalment la dissolució del PMSC es potra a terme, en el 

mateix moment que aquesta es faci efectiva, es creï un altre organisme, sigui 
comissió, junta o consell, que canalitzi i possibiliti aquesta participació ciutadana, i en 
la que hi tinguin cabuda representacions de les diverses entitats i associacions 
relacionades amb els seus objectius i finalitats. 

 

 
Pel que s'ha exposat, considerem que la Dissolució de l’organisme autònom local 
«Patronat Municipal de Serveis Comunitaris» no pot significar la supressió de la 
participació ciutadana en la gestió de l’acció social o el suport a les entitats, i que per tant 
s’hauria de complementar amb la creació d’algun altre òrgan, comissió o consell on hi 
tingui cabuda una representació de les entitats que s’hi dediquen. 

 
 
SOL·LICITEM: 
 
 
1. Que s'admeti aquest escrit i es tinguin en compte els suggeriments presentats. 

2. Que es doni al grup sotasignat per comparegut i interessat en l'expedient 
administratiu al qual s'ha fet referència, i que se'ns notifiqui amb l’antelació requerida 
qualsevol informació sobre aquest expedient o les resolucions que es prenguin, tot 
mantenint-nos al corrent del procediment administratiu que se'n derivi. 

3. Que, d'acord amb els articles 54.1 i 86.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons 
els quals la decisió d'acceptar o denegar aquest escrit ha d'estar motivada, i els 
al·legants tenim dret a obtenir una resposta raonada, s'adjunti a la eventual 
comunicació de l'acceptació o refús, total o parcial, d'aquestes al·legacions, l'informe 
jurídico - tècnic preceptiu, atès que en cas contrari tot el procediment d'aprovació 
podria ser impugnat per defecte de forma. 

 
 
Us preguem que considereu aquesta sol·licitud. 
 
 
Gavà, 15 de novembre de 2012 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite Jordi Calatayud i Sanchís 
Portaveu del Grup mpal. d’ERC-EV-IxG Portaveu adjunt del Grup mpal. d’ERC-EV-IxG 
 
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 


