
Gavà 

 

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

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: 
 
Darrerament s’han publicat als mitjans de comunicació informacions referents al projecte 
de instal·lació del complex Eurovegas, segons les quals la Generalitat ha ofert diversos 
municipis, entre els quals el nostre, com a possible ubicació per a aquest projecte. Segons 
aquestes informacions, el promotor del projecte, el multimilionari i magnat nordamericà 
Sheldon Adelson, vol implantar un complex semblant als que ja té Macao, Singapur o Las 
Vegas. 
No cal dir que un projecte d’aquesta magnitud capgiraria totalment la realitat social, 
econòmica, ambiental i cultural de la ciutat. A més dels delictes de prostitució i màfia del 
joc que acostumen a proliferar al costat d’aquests complexos, cal tenir en compte que entre 
les exigències del magnat hi ha l’exempció d’impostos, la contractació de persones fora de 
la legalitat vigent, i l’exempció d’altres normatives d’aplicació general, com ara la llei 
antitabac o la prohibició de les curses de braus, segons s’ha publicat en diversos mitjans. 
Donat que de moment només es coneixen informacions i filtracions periodístiques, i que, al 
marge dels contactes oficials, i donada la preocupació generada en molts ciutadans, 
caldria que el govern local manifestés oficialment un posicionament sobre el tema, el 
nostre Grup municipal formula la següent 
 
Pregunta: 
 

1. Quina és la posició oficial del govern municipal sobre aquest projecte? 
 
2. Ha rebut l’Ajuntament de Gavà alguna notificació, o informació de primera mà, 

sobre aquest projecte, ja sigui del govern de la Generalitat o bé del promotor o dels 
seus representants? En cas afirmatiu, quines informacions pot aportar el govern 
sobre la possible implantació a Gavà d’aquest macrocomplex? 

 
3. Si Gavà fos la població triada i la Generalitat iniciés els tràmits per fer efectiva la 

implantació d’aquest complex al terme municipal, fins a on estaria disposat a cedir, 
el govern local, pel que fa a recaptació d’impostos, exempcions legals i afectació al 
medi ambient? 

 
Gavà, 21 de febrer de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 



Gavà 
 

 

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

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: 
 
Casos com el d’una possible instal·lació del macro-casino i parc lúdic Euro-vegas a Gavà, 
que la premsa ha publicat fa pocs dies, i que de fer-se realitat podrien canviar totalment el 
panorama social, urbà, mediambiental i econòmic de la ciutat, fan més necessari que mai 
articular de forma ordenada i reglada la participació ciutadana en el disseny de la ciutat.  
 
Tal com va quedar clar al Ple Municipal del passat 27 d’octubre de 2011, el govern ja no 
convoca ni el Consell de Ciutat, ni el Consell de Medi Ambient, ni cap dels altres òrgans de 
participació ciutadana reglada existents en aquest Ajuntament fins a l’inici del present 
mandat, però malgrat tot insisteix en què aquesta mesura és provisional a l’espera d’una 
«reflexió» sobre com encarrilar la participació veïnal i cívica en la governança de la ciutat. 
 
La Llei d’Urbanisme de Catalunya, als articles 8.2 i 24, preveu que els Ajuntaments podran 
constituir, com a òrgans locals de caràcter informatiu i deliberatiu. 
 
Considerem  doncs que és necessari crear el Consell assessor d’Urbanisme de Gavà, 
previst a la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i que ara és un bon moment per obrir el debat 
ciutadà cap on volem que vagi la nostra població en termes urbanístics. Tenim un futur 
incert en aquest aspecte i encara estem a temps d’orientar la ciutat pensant a llarg termini. 
 
Per aquest motiu formulem, el següent  
 
Prec: 
 
Que és consideri oportú la creació de l’esmentat Consell assessor d’Urbanisme, amb 
l’obectiu de donar veu i participació a la ciutadania i a les parts implicades i interessades en 
la projecció urbanístics futura de la ciutat. 
 
Gavà, 21 de febrer de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Calatayud i Sanchis 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 



Gavà 
 

 

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

 
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: 
 
L’estació de rodalies de Gavà, usada per un nombre molt elevat d’usuaris, té una anomalia 
a la megafonia que alguns d’ells ens han fet arribar: es tracta de l’existència d’un retard, un 
destemps, entre l’avís que s’acosta un tren que no s’atura i que cal extremar la precaució 
de no acostar-se a les vies, i l’arribada efectiva del tren, cosa que de vegades produeix 
situacions en què el tren passa sense avisar, i després la megafonia envia l’alerta.  
 
A més, quan passa un tren directe sense parada i des de megafonia s’emet l’avís, no 
s’epecifica la direcció ni la via per la qual passa, cosa que contribueix a la desorientació 
dels usuaris. 
 
Tot i que l’Ajuntament no és competent en aquesta problemàtica, si que creiem que la seva 
veu té més força que les queixes dels passatgers individuals, per la qual cosa formulem el 
següent 
 
 
Prec: 

 
Que s’informi les instàncies pertinents, sigui Adif, sigui Renfe, o sigui el servei que pertoqui 
de la Generalitat, aquestes anomalies explicades als antecedents, i se’n reclami la solució, 
per tal de millorar el servei i la seguretat dels usuaris 
 
 
Gavà, 21 de febrer de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 



Gavà 
 

 

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

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: 
 
L’any 2007, diversos ajuntaments de la zona del Delta del Llobregat, entre ells Gavà, juntament amb 
diverses agències governamentals i institucions acadèmiques, van començar a gestar el que s’ha 
vingut a denominar clúster 6M de la mobilitat. Aquest clúster –agrupació territorial d’empreses 
dedicades a una mateixa finalitat que reforcen les sinèrgies entre elles per assolir l’excel·lència– va 
rebre la posada en marxa definitiva el passat 30 de gener, amb la signatura d’un acord marc per 
desenvolupar el Clúster a través de l’ús de les ciutats respectives com a laboratoris vivencials –living 
labs– que serveixin per experimentar i refinar tota una sèrie d’innovacions tecnològiques que facilitin 
l’eficiència en la gestió intel·ligent de les ciutats, com ara l’ús de vehicles elèctrics i la seva xarxa 
d’abastiment, el control del parc de contenidors de residus en temps real, gestió de les zones blaves 
a través de mòbil, gestió remota dels aparcaments, gestió eficient de l’enllumenat o del rec públic, 
l’ús del mòbil per accedir a serveis culturals o museístics, sistemes d’informació geogràfica, etc.  
 
El nostre Grup comparteix aquesta iniciativa, a la que vam donar suport des de la Generalitat quan 
aquests temes eren de la nostra competència, i creiem que la ciutat de Gavà hauria de fer un pas 
més per destacar-se en aquesta oferta com a laboratori de proves de les noves tecnologies, 
especialment en el camp del transport. En aquest sentit, un dels requeriments usuals és posar a 
disposició de les empreses que lideren aquestes experiències uns espais on puguin, per exemple, 
aparcar els vehicles elèctrics o emmagatzemar l’instrumental de recàrrega abans d’instal·lar-lo a les 
ciutats, o que puguin disposar de magatzems, naus i tallers de reparació i d’avaluació de les dades 
que recullen a través dels dispositius electrònics.  
 
Gavà té la sort de disposar d’uns terrenys de titularitat pública, magníficament situats, a prop del 
campus de la UPC i ben connectats amb la xarxa viària que vertebra el sector: els de l’antiga 
caserna de can Torelló. Creiem que l’Ajuntament de Gavà hauria d’oferir a les empreses 
interessades terrenys i espais al sector de can Torelló, perquè puguin implantar-s’hi. Encara que 
aquestes ocupacions puguin ser puntuals, si es consolida l’espai com a referència per a aquestes 
noves tecnologies, podria convertir-se, en un futur no gaire llunyà en un viver d’empreses altament 
tecnològiques, amb els beneficis indubtables que això generaria per a l’economia i la qualitat de vida 
de la ciutat. És per aquest motiu, el nostre Grup municipal formula el següent 
 
Prec 
 
Que, en el marc de la posada en marxa dels laboratoris vivencials del Clúster 6m, l’Ajuntament de 
Gavà ofereixi a les empreses interessades terrenys i espais al sector de can Torelló, perquè puguin 
implantar-s’hi, amb l’objectiu de conformar un espai de referència per a les noves tecnologies 
associades a les ciutats intel·ligents. 
 
Gavà, 21 de febrer de 2012 
 
 
 
 
Jordi Calatayud i Sanchis 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 



Gavà 
 

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

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: 
 
A la confluència entre els carrers Colomeres amb al lateral banda muntanya de la Santa 
Creu de Calafell hi ha risc d’accident, cara als vianants que volen travessar el carrer per 
aquest punt, ja que no disposa del pas de vianants corresponent. Els cotxes que 
accedeixen des de la carretera entren a certa velocitat i, malgrat que hi ha un senyal de 
cessió de pas pintat a terra, tal com es pot veure a la foto adjunta, no existeix cap pas de 
vianants, cosa que  genera un possible risc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest pas és molt utilitzat, especialment als matins, per la gent dels barris de les Panes i 
Passeig Maragall que accedeixen a la parada d’autobús que hi ha a la mitgera de la c-245, 
a sota l’antiga porta d’entrada de can Serra-Balet, i també als vespres, de retorn a casa 
des de la parada. 
 
Per aquest motiu formulem el següent 
 
Prec: 

 
Demanem que es pinti un pas de vianants al lateral muntanya de la c-245, a la cantonada 
amb el carrer de les Colomeres, per tal d’assegurar una travessa segura par als vianants. 
 
Gavà, 21 de febrer de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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