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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 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents 

Antecedents: 
Hem tingut notícia que una inspecció realitzada a principis de juny per les autoritats 
laborals a l’edifici Torres Clavé, que acull la seu de la policia municipal, he determinat 
que hi ha alguns aspectes a millorar per garantir la seguretat i la salut en el treball. 

En relació amb la caserna de la policia municipal, s’havia anunciat que els plans del 
govern local passaven per aixecar un nou edifici al Calamot, quan s’urbanitzés el Pla 
de Ponent, però aquests plans s’han retardat durant anys, i semblen de difícil 
realització a curt terme, a causa de les dificultats financeres de l’Ajuntament. 

Per aquest motiu, el grup que representem formula la següent: 

Pregunta: 
• Quin dia va tenir lloc l’última inspecció de les condicions de treball de l’edifici de la 

policia municipal per part de les autoritats laborals, i quin és el contingut de 
l’informe que van emetre? 

• Quines van ser les irregularitats que la inspecció de treball va detectar en l’edifici 
Torres Clavé? 

• Quina ha estat la resposta municipal davant de l’informe esmentat? Com està 
previst donar compliment al que allà s’hi indica? 

• Quines actuacions es pensen portar a terme per solucionar les irregularitats 
detectades per la inspecció de treball? 

• Pel que fa al nou edifici de la policia municipal, encara es manté el projecte de 
construir-lo? En cas afirmatiu, com està previst finançar la seva construcció, i per 
a quin any està previst que entri en funcionament? 

• En cas que s’hagi abandonat la idea de construir la nova comissaria al Calamot, 
està previst reubicar la policia municipal en algun altre edifici municipal? En quin? 
Quan? 

 

Gavà, 25 de juny de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Loritte 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


