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MARTA JIMÉNEZ IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya 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 
 
Al Ple Municipal del passat 26 de febrer de 2009, arran de les ventades ocorregudes el 
gener de 2009 i dels devastadors efectes que va tenir sobre les zones boscoses i 
urbanitzacions de Gavà, el nostre grup municipal va suggerir la possibilitat de crear un 
cos de voluntaris de protecció civil que, sota control dels serveis d’emergència públics 
(Mossos, Policia Municipal, etc.), poguessin ajudar puntualment en casos d’accidents o 
fenòmens naturals d’especial magnitud, com les esmentades ventades, a restablir la 
normalitat i a efectuar les tasques necessàries per paliar-ne els efectes. La resposta de 
l’equip de govern va ser que s’estudiaria la proposta. 
Més de dos anys després, no tenim constància que s’hagi iniciat cap tràmit ni gestió 
encaminada a la creació d’aquest cos. 
 
Per aquest motiu, formulem la següent 
 
Pregunta 
 
- S’ha estudiat per part del govern municipal la viabilitat de la creació d’aquest cos de 
voluntariat de protecció civil? 
 
- En cas afirmatiu, a quina conclusió s’ha arribat en funció d’aquest estudi? 
 
- Quines raons justifiquen aquesta decisió? 
 
 
Gavà, 27 d’abril de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Jiménez Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya 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 proper  dia 22 de maig de 2011 se celebraran eleccions municipals. Tal com 
estableix la llei electoral vigent, els mitjans de comunicació públics locals han d’elaborar 
en aquests casos un pla de cobertura de la campanya electoral que s’ha de fer arribar a 
la Junta Electoral corresponent. 
En vista que no se’ns ha fet arribar aquest pla de cobertura de campanya, ni ens consta 
que estigui elaborat encara, formulem el següent 
 
 
Prec 
 
- Que s’inclogui en el pla de cobertura de campanya electoral dels mitjans de 
comunicació públics locals per a les pròximes eleccions municipals una entrevista a 
cada cap de llista de formacions amb representació en el ple municipal, així com un 
debat a sis bandes en el qual hi hagi representació de tots els grups municipals 
presents actualment al ple municipal. 
 
 
Gavà, 27 d’abril de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC 
 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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MARTA JIMÉNEZ IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 
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: 
 
Segons el Reglament Orgànic Municipal, és obligació de l’equip de govern respondre les 
preguntes escrites que els grups polítics municipals plantegin en un termini no superior als 30 
dies. No obstant això, el nostre grup té pendents de resposta fins a 19 preguntes escrites que 
van ser presentades i degudament registrades fa més d’un mes i que encara no han estat 
contestades per l’equip de govern.  
És per això que les plentegem en aquest ple, per tal que siguin contestades verbalment, tal com 
hauria d’haver-se fet per escrit en el seu moment. Són les següents: 
 
 
- Amb data 10 de setembre de 2010 i amb número de registre d’entrada 9.578 vam preguntar 
sobre un incident ocorregut a la piscina municipal de la Zona Esportiva Diagonal el 2 d’agost, en 
què diversos usuaris van haver de rebre atenció mèdica per un excés de clor en les 
instal·lacions. 
- Amb data 10 de setembre de 2010 i amb número de regstre d’entrada 9.579 vam preguntar 
sobre la possible prohibició d’algunes de les pràctiques aquàtiques habituals a la piscina 
municipal de la Zona Esportiva Diagonal per la saturació d’usuaris durant el mes d’agost. 
- Amb data 25 d’octubre de 2010, amb número de registre d’entrada 11.090, vam preguntar per 
l’incident produït arran del tall de carrers efectuats per la celebració del XXIX Cross Popular de 
la Casa d’Aragó, que va ocasionar que alguns vehicles estacionats en aparcaments amb sortida 
als carrers afectats no poguessin sortir dels respectius pàrquings. 
- Amb data de 22 de novembre de 2010, amb número de registre d’entrada 12.176 vam 
preguntar per l’administració contractant i la formació requerida a l’empresa responsable del 
servei d’agents cíviques. 
- Amb data de 25 de novembre de 2010, amb número de registre 12.284 vam preguntar pels 
motius de l’arxivament d’una queixa presentada davant l’OMIC. 
- Amb data 9 de desembre de 2010, amb data de registre d’entrada 12.781 vam preguntar per 
les condicions de la concessió de la instal·lació de la pista de gel de la Torre Lluc. 
- Amb data de 9 de desembre de 2010 amb número de registre d’entrada 12.783 ens vam 
interessar pel nombre de sol·licituds de llicència d’obertura de comerços des d’inici d’any i el 
nombre d’aquestes finalment concedides, així com el temps mitjà transcorregut entre la 
sol·licitud primera i la concessió final en general i en alguns sectors concrets, com ara 
alimentació, art i decoració, hostaleria, moda i confecció, oci i temps lliure, salut i bellesa, i 
serveis professionals. 
- Amb data 2 de febrer de 2011, i amb número de registre d’entrada 1.883 vam preguntar pel fet 
que alguns veïns de la Rambla veien dificultat l’accés als seus aparcaments per les 
instal·lacions de màquines de jocs infaltils, dispènsadores de llaminadures i altres, a les portes 
d’alguns establiments, que en alguns casos podien ocupar el vial d’accés dels vehicles als 
aparcaments. 
- Amb data de 2 de febrer de 2011 i número de registre d’entrada 1.885 se’ns lliurés còpia dels 
estudis “Atles de vegetació de Gavà” i l’estudi “Arbres i arbredes d’interès a Gavà”. 
- Amb data 8 de febrer de 2011, i número de registre d’entrada 2.305 vam preguntar el grau 
d’implantació de desfibril·ladors a les instal·lacions esportives municipals i les previsions 
d’instal·lació d’aparells similars a la resta d’instal·lacions i edificis municipals. 
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- Amb data de 8 de febrer de 2011 i número de registre d’entrada 2.308 vam preguntar pels fets 
ocorreguts el 10 de gener que van implicar alguns membres de la policia local i que va tenir un 
fort ressò públic a través d’internet i d’algun programa de televisió, que van provocar un 
comunicat del sindicat policial SPPME el 3 de febrer en el qual s’exigia una resposta i reacció 
oficial davant del que es considerava una tergiversació dels fets que atemptava contra el bon 
nom del cos de policia local. 
- Amb data 15 de febrer i número de registre d’entrada 2.882 vam preguntar per les queixes per 
caigudes de clients del remodelat mercat municipal de la plaça Major a causa de la relliscositat 
del paviment. 
- Amb data 23 de febrer de 2011 i amb número de registre d’entrada 3.238 vam preguntar sobre 
el sistema de calefacció de l’edifici corporatiu i la consigna de temperatura a l’hivern, així com la 
possibilitat d’introduir-hi mesures d’estalvi energètic. 
- Amb data  23 de febrer de 2011 i número de registre d’entrada 3.239 vam preguntar per les 
persones i empreses investigades i sancionades per abocaments incontrolats. 
- Amb data 23 de febrer de 2011 i número de registre d’entrada 3.240 vam preguntar per la 
freqüència de la neteja de l’ascensor del carrer de Lamote de Grignon i la possibilitat 
d’augmentar-ne la freqüència. 
- Amb data 23 de febrer de 2011 i amb número de registre d’entrada 3.241 vam preguntar per la 
possibilitat d’introduir canvis en l’ordenació del trànsit canviant el sentit de circulació del 
passatge Transversal per tal de millorar la permeabilitat de la zona als veïns. 
- Amb data 28 de març de 2011 i número de registre d’entrada 5.109 vam preguntar pels 
abocaments incontrolats i il·legals que es produeixen amb certa freqüència al costat de l’escola 
pública Joan Salamero, i si estava prevista alguna actuació de neteja a la zona. 
- Amb data 28 de març de 2011 i número de registre d’entrada 5.110 preguntàvem per la 
possibilitat de millorar l’accessibilitat d’alguns col·legis i locals que funcionen com a col·legis 
electorals i que encara presenten barreres arquitectòniques que poden dificultar l’exercici del 
dret de vot d’algunes persones amb mobilitat reduïda. 
- Amb data 28 de març de 2011 i amb número de registre d’entrada 5.111 vam peguntar pels 
cotxes aparcats de forma irregular al carrer de Viladecans, davant de l’actual seu de l’Escola 
d’Adults. 
 
Per això formulem el següent  
 
Prec 
 
Que se’ns contestin aquestes preguntes en aquest ple, ja que s’ha superat el termini legalment 
establert per tal de respondre-les per escrit, tal com mana el Reglament Orgànic Municipal. 
 
 
Gavà, 27 d’abril de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Jiménez Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 
66.3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple 
municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents  
 
Recentment s’han portat a terme unes reformes a la cruïlla entre els carrers de Sant 
Martí i del Treball, amb la intenció de millorar l’accessibilitat a les voreres per a 
persones amb mobilitat reduïda. Ara bé, tal com mostren les fotografies adjuntes, 
creiem que el resultat de l’obra ha empitjorat, en comptes de millorar, la transitabilitat de 
les voreres. En comptes d’aplicar a la cruïlla una solució basada en el gual tipus 
Barcelona 120, com a la major part del barri de les Colomeres, s’ha optat per deprimir 
part de la vorera. El resultat és que la vorera horitzontal es redueix a una estreta franja, 
mentre que a la resta el desnivell és prou elevat com perquè hi hagi el risc que una 
cadira de rodes bolqui cap a la carretera. Amb un carret infantil es pot intentar controlar 
el desnivell per no bolcar, però amb dificultat. La major part de veïnat és gent gran que 
prefereix baixar de la vorera abans del pendent que no pas arriscar-se a passar-hi.  

 
    
 
 
Per tot això formulem les següents  
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Preguntes 
 
 
- S’ha rebut alguna queixa veïnal per l’acabat d’aquesta obra, bé sigui mitjançant escrit per 
registre, missatge de correu electrònic, queixa telefònica o verbal? En cas afirmatiu, 
quantes queixes s’han rebut?  
 
- Té coneixement el govern municipal que el resultat de l’obra, en comptes de millorar, 
empitjora les condicions d’accessibilitat?  
 
- Està previst reconsiderar la tipologia de gual aplicat i refer la vorera, aplicant-hi alguna 
solució més satisfactòria?  
 
 
 
Gavà, 27 d’abril de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 



JOSEP LLOBET, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular, MARTA JIMÉNEZ, 
portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, RAMON 
CASTELLANO, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió, i MIGUEL 
ÁNGEL IBÁÑEZ, portaveu del Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Gavà, 
d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui 
substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
 
Antecedents 
 
El passat mes de març es va presentar a exposició pública la modificació del Pla 
especial d’usos comercials de l’Illa de Vianants i zones adjacents. En aquesta 
modificació es contemplava la limitació de determinades activitats atesa la 
consideració de zona d’excel·lència de l’àrea afectada per aquest pla. 
Tant els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, com Convergència i 
Unió, el Partit Popular i Ciutadans vam presentar el passat dia 11 d’abril al·legacions 
en el sentit, entre altres coses, d’ampliar la limitació d’activitats a algunes com la 
d’establiments de productes peribles alimentaris. 
També tenim constància que per part d’un grup de particulars es van presentar 
al·legacions en aquest mateix sentit. Tot i els dies transcorreguts, no hem rebut 
resposta a les al·legacions presentades ni ens consta que s’hagi respost a les 
presentades pel grup de ciutadans abans esmentat. 

       
Presentem la següent 
 
 
Pregunta 
 
- Ha estudiat l’equip de govern les al·legacions presentades amb data d’11 d’abril a la 
modificació del pla especial d’usos comercials de l’Illa de Vianants que esmentem en 
la nostra pregunta? 
 
- En cas afirmatiu, a quina conclusió ha arribat al respecte? 
 
 
Gavà, 27 d’abril de 2011 
 
 
 
 
 
 
Josep Llobet Navarro   Marta Jiménez Iborra 
Grup Municipal PPC   Grup Municipal d'ERC 
 
 
 
 
 
 
 
Ramon Castellano Espinosa  Miguel-Angel Ibáñez Giner 
Grup Municipal de CiU  Grup Municipal de Ciutadans 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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