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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 substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
 
Antecedents: 
 
El passat 4 de desembre, a la zona del Pla de Queralt, el Club d’Atletisme de Gavà va 
realitzar el tradicional cross Ciutat de Gavà, que va atreure multitud de públic, tant 
federat com no federat, i visitants d’altres municipis. Així mateix, el mateix dia, i a la 
mateixa zona, cinc entitats locals –Unió Muntanyenca Eramprunyà, Associació 
esportiva Expi, colla de caminants Francesc Lasarte, Associació d’amics del Museu de 
Gavà i Centre d’estudis de Gavà– feien una caminada matinal en el marc del projecte 
d’itineraris guiats pel terme municipal «repte 21RG». 
 
Alhora, a distàncies menors a cent metres d’aquest indret, i també a distàncies menors 
de 100 metres del nucli urbà de ca n’Espinós, s’estaven desenvolupant activitats de 
cacera. 
 
En la practica de l’activitat cinegètica, una de les infraccions més comunes és l’ús 
indegut de les armes en les zones de seguretat, tipificada en l’article 43.1.h) de la Llei 
1/1970, de 4 d’abril, de Caça. Són zones de seguretat aquelles en les quals s’han 
d’adoptar mesures preventives especials encaminades a garantir l’adequada protecció 
de les persones i dels seus béns, i l’article 13 de l’esmentada Llei considera zones de 
seguretat, les vies i camins d’ús públic, les vies pecuàries, les vies fèrries, les aigües 
públiques inclosos els seus cabdals i marges, els canals navegables, els nuclis urbans 
i rurals, zones habitades i les seves proximitats, les viles, edificis habitables aïllats, 
jardins i parcs d’ús públic, els recintes esportius, i d’altres que siguin declarats com a 
tals per a garantir la seguretat de les persones i els seus béns. 
 
L’article 15 del Reglament de Caça estableix les prohibicions i condicions especifiques 
per a cada cas en concret, però amb caràcter general, es prohibeix disparar en 
direcció a aquestes zones sempre que el caçador no es trobi separat d’elles per una 
distància superior a la que pugui arribar el projectil o que la configuració del terreny 
entremig sigui de tal forma que resulti impossible abatre la zona de seguretat. 
 
Al respecte hem de tenir en compte la reiterada jurisprudència que existeix en relació a 
la interpretació d’aquesta normativa. Així, els tribunals declaren que quan l’arma de 
caça està carregada i muntada, està preparada per un ús immediat i per tant, s’incorre 
en la infracció encara que no s’hagi efectuat cap tret amb l’arma. L’ús de l’arma de 
caça es produeix sense resultar necessari que s’hagi disparat i cobrat peça o no. La 
infracció es configura, d’aquesta manera , com una mera activitat o de perill potencial.  
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Cal tenir present que l’administració pot declarar una zona de seguretat per a major 
efectivitat en la seva protecció, i creiem que ja és hora que l’Ajuntament de Gavà vetlli 
per un ús racional dels espais lliures entorn del nucli urbà, i actuï per fer compatibles 
totes les activitats esportives i de lleure que practiquen els ciutadans al nostre extens 
terme municipal, i reguli de forma especial aquelles que poden representar un risc clar 
per a les persones, com ara l’activitat de cacera. 
 
El Grup municipal d’Esquerra Republicana – Els Verds – Independents per Gavà 
formula el següent 
 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a: 
 

1) Elaborar i aprovar un mapa en què es detallin les zones de seguretat del terme 
municipal on no és permès desenvolupar l’activitat cinegètica. 

 
2) Estudiar la possibilitat d’elaborar i aprovar una ordenança municipal sobre 

cacera, que reguli la senyalització, avisos i mesures de protecció in-situ a 
adoptar en cas de cacera al terme municipal, així com els protocols d’avís i 
anunci a les autoritats municipals perquè ho facin arribar a qui creguin 
convenient. 

 
3) Vigilar de forma assídua l’activitat dels caçadors al terme municipal, actuant 

davant dels organismes competents de l’Estat i la Generalitat per sancionar les 
actituds que, vulnerant la normativa, puguin posar en perill la ciutadania. 

 
4) Coordinar amb l’Associació de Caçadors de Gavà i la resta d’entitats que 

utilitzen el territori (grups excursionistes, clubs esportius, etc) les diferents 
activitats de cada entitat a fi d’evitar interferències entre les diferents pràctiques 
de cadascuna, a fi de minimitzar el risc per a les persones. 

 
Gavà, 21 de desembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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JORDI CALATAYUD I SANCHIS, portaveu adjunt 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: 
 
Atès que està previst suspendre les emissions de Gavà TV, i s’ha anunciat que 
s’iniciarà una nova activitat de difusió de televisió per internet. 
 
Atès que l’article 170.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix que «el ple de 
l'ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els 
òrgans d'informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emissores de 
ràdio municipals i les publicacions i els butlletins editats per l'ajuntament. En aquest 
sentit, els respectius plens han d'aprovar un reglament que reguli les condicions 
d'accés i d'ús d'aquests mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts al si de 
la corporació». 
 
Atès que l’aprovació d’aquest reglament resta pendent, com múltiples vegades hem 
recordat en aquest plenari. 
 
El Grup municipal d’Esquerra Republicana – Els Verds – Independents per Gavà 
formula el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a que, en un termini inferior a tres mesos elevi una 
proposta articulada de reglament d’accés i participació dels grups municipals a la  nova 
televisió local per internet que està previst crear, a l’emissora de ràdio municipal i al 
butlletí municipal editat per l’Ajuntament. 
 
Gavà, 21 de desembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Calatayud i Sanchís 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL 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 per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb 
l'establert a l'article 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
 
Antecedents: 
 
Entre els acords pactats a inici de legislatura pels diferents grups municipals del 
consistori hi havia la participació als consells d’administració de les diferents empreses 
municipals, així com en les juntes de govern dels diferents patronats i instituts 
municipals. 
 
La renovació d’aquests organismes d’acord amb el pactat es va anar portant a terme 
en tots els casos, excepte per al cas de Gavanenca d’Obres, on no s’ha renovat el 
consell d’administració escollit en el mandat anterior. En els moments inicials de 
constitució se’ns va indicar que estava prevista una dissolució ràpida d’aquesta 
empresa, per la qual cosa no era necessari renovar-ne el consell d’administració. 
 
Això no obstant, aquesta empresa no s’ha dissolt i, a més, d’acord amb el pressupost 
municipal aprovat en aquest mateix Ple Municipal, sembla que està previst que 
segueixi existint al llarg del proper any 2012. 
 
El Grup d’Esquerra Republicana – Els Verds – Independents per Gavà formula el 
següent 
 
 
Prec: 
 
Que es procedeixi a la renovació del consell d’administració de Gavanenca d’Obres tal 
com es va pactar a inicis de mandat. 
 
Gavà, 21 de desembre de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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JORDI CALATAYUD I SANCHIS, portaveu adjunt 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 detectat l’aparició d’un possible nucli de barraquisme a la serra de les Ferrreres, segons 
mostrem a la fotografia adjunta. 

 
Aquestes barraques només són visibles des d’alguns angles del carrer de Montserrat Roig, i 
per això passen bastant desapercebudes. Si bé en aquest indret, des de fa molt de temps, hi 
havia una petita construcció destinada a aixoplugar eines, en l’actualitat el nucli de barraques 
s’ha ampliat a unes cinc, i durant el dia s’hi detecta una activitat que fa pensar que les 
barraques s’utilitzen d’habitació permanent. Formulo la següent 
 
Pregunta: 
 

1) Té constància el govern local de l’existència d’aquest nucli de barraques? 
2) Ha pogut comprovar si són usades com a habitació permanent, o són només barraques 

per guardar eines i altres estris del camp? 
3) Estan fora de normativa? 
4) Es pensa adoptar alguna actuació al respecte? 

 
Gavà, 21 de desembre de 2011 
 
 
 
 
 
Jordi Calatayud i Sanchís 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
AL 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 per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb 
l'establert a l'article 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
 
Antecedents: 
 
El 21 de març de 2007 es va fer pública la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament 
de Gavà i els sindicats CCOO i UGT pel qual el representant sindical de cadascun dels 
dos sindicats passava a prestar servei a les seus comarcals de les dues centrals 
sindicals esmentades. 
 
Aquest tipus d’alliberats sindicals constitueixen els denominats «alliberats sindicals 
institucionals», que tot i estar finançats per les diverses administracions, no presten 
serveis als seus llocs de treball, sinó al sindicat. Aquests acords d’alliberament sindical 
van molt més enllà de les hores sindicals i de l’acumulació d’hores contemplades a 
l’Estatut dels Treballadors 
 
El Grup d’Esquerra Republicana – Els Verds – Independents per Gavà formula la 
següent 
 
 
Pregunta: 

 
1) En quina data va entrar en vigor aquest pacte? 
2) A hores d’ara, és encara vigent aquest pacte? En cas negatiu, quan va deixar 

d’estar vigent? 
3) Quin cost ha suposat aquest pacte per als pressupostos municipals durant la 

seva vigència? 
4) En l’actualitat, quants alliberats sindicals institucionals està finançant 

l’Ajuntament de Gavà, i a quins sindicats? 
5) Quina despesa suposarà aquesta modalitat als pressupostos municipals per al 

2012? 
6) A quina partida del pressupost municipal s’imputen aquestes despeses? 

 
 
Gavà, 21 de desembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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