
Gavà 
 

Apartat de correus, 24 
08850 Gavà 
gava@esquerra.org 

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 
 
D’acord amb la normativa sobre subvencions a entitats, clubs i associacions locals, 
les quantitats atorgades per l’Ajuntament s’havien de justificar fins al 30 de 
novembre, per a la majoria de casos, o fins a finals de gener, en cas que les 
activitats s’haguessin realitzat entre novembre i desembre. 
 
Fins aquell moment, l’Ajuntament només aportava el 75% del total atorgat, 
reservant-se de fer efectiu el 25% restant a la justificació de l’import total gastat. 
 
D’aquesta manera, doncs, s’obliga a les entitats, associacions i clubs a avançar el 
25% de les subvencions, ja que han de pagar el total de les despeses per després 
poder-les justificar i rebre el 25% avançat. 
 
En anys anteriors, el cobrament d’aquest 25% era bastant immediat, després de 
presentar la justificació de la despesa. Enguany ens trobem, en canvi, que ja han 
passat gairebé tres mesos des del 30 de novembre de 2010 i moltes de les entitats 
que havien justificat les despeses subvencionades encara no han cobrat el 25% 
restant.  
 
Aquest retard de més de 60 dies, ja poc justificable en ell mateix, és especialment 
greu en el context actual de crisi, ja que obliga les persones que formen part 
d’aquestes entitats, associacions i clubs, a avançar les despeses que en teoria 
estaven cobertes per la subvenció municipals. 
 
Per aquest motiu, formulem el següent 
 
Prec 
 
Instem el govern local a abonar, amb la major brevetat possible, el 25% que resta 
per fer-se efectiu de les subvencions atorgades l’any 2010 i que hagin estat 
satisfactòriament justificades a 30 de novembre de 2010. 
 
 
Gavà, 22 de febrer de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Jiménez Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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Antecedents: 
 
D’acord amb el Pla Especial i catàleg del patrimoni arqueològic de Gavà, al pla de 
Ponent hi ha un jaciment, catalogat amb el codi A-9, que abasta les ruïnes d’unes 
construccions i edificis d’època romana, d’uns dos mil anys d’antiguitat. Aquest 
jaciment està situat en terrenys de l’antiga masia de can Valls de la Roca. 
 
Entre les construccions que encara es conserven d’aquesta època hi ha una cisterna 
de planta quadrada associada a un pou parcialment colmatat de terra, un dipòsit 
rectangular, un pou d’un metre de diàmetre, un altre pou circular de 1,50 m de 
diàmetre, una estructura indeterminada que probablement era un petit dipòsit, unes 
canalitzacions, un paviment d’opus signinum i, com a estructura més important, una 
gran cisterna de volta de canó feta de pedra de gres i morter, amb murs fets amb 
opus quadratum. 
 
Aquestes restes de fa dos mil anys estan situades als peus del turó de Caçagats, a 
la plena intempèrie, i sense cap tipus de protecció. De fet, els signes de degradació 
recent són evidents a tot el sector, i no fa tant que la gran cisterna d’època romana 
era utilitzada per una persona sense sostre per passar-hi a la nit. La degradació de 
la cisterna és evident si es compara la imatge recollida al Pla Especial i Catàleg de 
l’any 2000 amb l’actual: des d’aleshores ha caigut un tros de volta, i part de la paret 
exterior de la cisterna ha estat enderrocada. 
 
Aquestes ruïnes, catalogades com a Bé Cultural d’Interès Local, estan situades en 
uns terrenys que, des de gener de 2010, són de propietat municipal. És lamentable 
que, un any després, encara segueixin a la intempèrie, i siguin objecte d’atacs 
vandàlics.  
Per aquest motiu, i atès que des del govern municipal no s’ha pres cap iniciativa per 
protegir aquest patrimoni, presentem el següent 
 
Prec 
 
Instem el govern local a actuar de forma urgent per protegir les restes catalogades 
com a Bé Cultural d’Interès Local descrites a la fitxa A-9 del Catàleg del patrimoni 
arqueològic local. Una protecció que no cal que es concreti en una gran inversió, 
sinó, només, en una actuació mínima, però urgent, que protegeixi les restes del 
vandalisme, de la intempèrie i de la destrucció que han patit els darrers anys. 
 
Gavà, 22 de febrer de 2011 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
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Antecedents 
 
Hem rebut queixes dels pagesos de Gavà en el sentit que, a causa probablement de la crisi 
econòmica, els robatoris a la zona agrícola sovintegen més, i en conjunt han augmentat; 
almenys aquesta és la percepció que hi ha entre alguns pagesos. 
 
L’actual servei de vigilància del Parc Agrari és eficaç però, a causa del fet que els agents 
d’aquest servei no gaudeixen del rang d’agents de l’autoritat, no tenen capacitat per detenir, 
interrogar o retenir els malfactors que descobreixen fent algun delicte. L’únic que poden fer, a 
part de dissuadir de possibles furts amb la seva presència, és avisar els agents de l’autoritat 
amb competència en el territori, per tal que compareguin i es facin càrrec de la situació 
detectada. 
 
En l’actualitat, aquest servei només es complementa amb les patrulles dels Mossos 
d’Esquadra. 
 
Estem convençuts que la sensació de protecció, l’efecte de dissuassió i l’efectivitat de la 
vigilància augmentaria si es donessin instruccions als agents de vigilància del Parc Agrari 
d’avisar també la Policia Municipal en cas d’incidència. I encara més si patrulles de la Policia 
Municipal regularment fessin la ronda per la zona agrícola de Gavà. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta el 
següent 
 
Prec 
 
Instem el govern local a: 
 

1) Coordinar la Policia Municipal amb el servei de vigilància de la zona agrícola 
organitzat pel Parc Agrari. 

 
2) Organitzar un patrullatge regular de la zona agrícola de Gavà a càrrec de la Policia 

Municipal, que inclogui patrulles nocturnes. 
 

3) Tornar a posar cadenes als accessos als camins agrícoles, com hi havia fa temps, i 
donar les claus d’accés únicament als pagesos amb camps on s’entra pel camí, i als 
serveis d’emergència i seguretat. 
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Hem rebut queixes de visitants del tanatori de Gavà pel fet que no existeix cap servei 
d’autobús que enllaci aquest equipament amb el nucli urbà. Tot i que existeix una 
parada de les línies que van a Castelldefels a la carretera c-245, les persones que 
volen accedir al tanatori han de creuar per sota del pas deprimit del ferrocarril, que té 
un pendent que és inviable per a persones amb mobilitat reduïda, gent gran o 
persones amb dificultats per caminar. 
 
Així mateix, el polígon industrial del Camí Ral, on treballen molts residents del nucli 
urbà, no està en aquests moments connectat mitjançant transport col·lectiu.  
 
Tenint en compte que l’actual situació econòmica no convida a plantejar-se la 
implantació de noves línies del Gavà-bus, creiem que la manca de connectivitat del 
tanatori i del polígon industrial es podria solucionar amb una simple modificació de 
les actuals línies L96 i L97, fent-les passar pel polígon del Camí Ral. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
presenta el següent 
 
 
Prec 
 
Instem el govern local a emprendre les accions oportunes davant de l’Autoritat del 
Transport Metropolità a fi d’enllaçar amb transport col·lectiu el nucli urbà, el tanatori i 
el polígon industrial del Camí Ral. 
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Amb l'actual norma reguladora bàsica, la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, que va entrar en vigor l'11/08/10, moltes de les activitats 
que anteriorment requerien de llicència municipal ara estan subjectes només a comunicació 
prèvia d'obertura, la qual cosa comporta la no tramitació d'un expedient i en conseqüència la 
no existència del tràmit d'informació pública i veïnal. 
 
Això no obstant, i d’acord amb l’esperit de fer més transparent la comunicació entre els 
ciutadans i les administracions i, també, de donar la màxima informació possible als 
emprenedors abans que l’activitat que promouen entri en funcionament (de manera que 
puguin preveure o anticipar problemàtiques futures), creiem que fóra convenient que 
l’Ajuntament, un cop rebuda la comunicació prèvia d’obertura de qualsevol establiment a 
Gavà, s’adreci als veïns del local afectat, i procedeixi a un tràmit semblant al tràmit 
d’informació veïnal que abans existia en la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental. 
 
L’objectiu d’aquest tràmit d’informació veïnal no seria altre que preguntar els veïns per 
possibles causes legals o tècniques que impossibilitessin, a posteriori, el desenvolupament 
del negoci.  
 
Concretament, ens remetem als casos de dos establiments de restauració, Monsieur 
Français i Pizzeria Italiana, van obtenir la llicència municipal d’activitats però posteriorment 
van haver de plegar a causa de l’oposició dels veïns i de l’existència d’una clàusula a les 
escriptures de la comunitat que prohibia aquestes activitats. Aquests dos establiments van 
haver de plegar després de fer front a sengles processos judicials, amb el cost afegit que va 
suposar això per als veïns, per als emprenedors, i també per al sistema judicial. Hauria estat 
molt més senzill probablement si s’hagués informat prèviament els veïns de la intenció d’obrir 
aquests establiments, i se’ls hagués demanat si hi tenien alguna objecció legal o tècnica, i 
aquesta informació s’hagués fet arribar als emprenedors que van muntar els negocis. Amb 
aquest senzill tràmit, probablement s’haurien estalviat conflictes i despeses innecessàries de 
diners. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta el 
següent 
 
Prec 
 
Instem el govern local a modificar l’Ordenança municipal d’obertura d’establiments, aprofitant 
que s’ha d’adaptar al nou marc legislatiu instaurat per la Llei 20/2009, i a incloure en aquesta 
modificació la realització d’un nou tràmit d’informació veïnal, d’ofici i per a tot tipus 
d’establiment, per tal de recollir informació que ajudi els emprenedors a projectar les 
inversions amb garanties de continuïtat. 
 
Gavà, 22 de febrer de 2011 
 
 
 
 
Marta Jiménez Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
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