
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: 
 
Al Ple del 22 de desembre va queda aprovat el pressupost de 2012. Dins del capítol 4 
(subvencions), apartat 48900 (a institucions sense ànim de lucre), trobem l’epígraf 11912 
922OA 4890012 (aportacions extraordinàries a entitats locals), dotat amb un total de 
201.000,00 €. 
L’esmentada quantitat per a subvencions s’hauria d’ajustar a la Llei 38/2003, de17 de 
novembre, General de Subvencions, i especialment, als articles 8.1, 9.2 i 9.3, que 
exigeixen, respectivament que: 
 

- «Els òrgans de les Administracions públiques o qualssevol ens que proposin 
l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla 
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva 
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les 
seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius 
d'estabilitat pressupostària». 

- «Amb caràcter previ a l'atorgament de les subvencions, hauran d'aprovar-se les 
normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els termes 
establerts en aquesta Llei». 

- «Les bases reguladores de cada tipus de subvenció es publicaran en el Butlletí 
Oficial de l'Estat o en el diari oficial corresponent». 

 
Prec: 

-  Que se’ns lliurin, en el decurs del Ple ordinari de gener, el pla estratègic de 
subvencions que concreti els objectius i efectes que es pretenen amb aquestes 
subvencions, així com que se’ns especifiqui el termini necessari per a la seva 
consecució. 

- Que se’ns lliuri, en el decurs del Ple ordinari de gener, l’esborrany de les bases 
reguladores de la subvenció esmentada als antecedents. 

- Que, en cas que no existeixin ni el pla estratègic de subvencions, ni l’esborrany de 
les bases reguladores, que se’ns expliqui verbalment en el transcurs del Ple ordinari 
de gener, els objectius i efectes que es pretenen amb aquestes subvencions, quan 
està previst que es convoquin i s’atorguin, a quines entitats van adreçades, quins 
criteris se seguiran per prioritzar les subvencions, i quin tipus de lliure concurrència 
s’establirà entre les entitats a què va destinada perquè les puguin sol·licitar. 

 
Gavà, 25 de gener 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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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: 
 
Als pressupostos aprovats per aquest any 2012 existeix una diferencia significativa, 
comparat amb el dels anys anteriors, en les partides destinades a joventut, i mes 
concretament a les despeses de la Casa Gran. Mentre que la partida d'activitats, 
dinamització i estiu jove es mantenen o pateixen petits reajustaments, la partida destinada  
a funcionament l’any 2011 per valor de 33.000 €, ara passa a denominar-se “coordinació” i 
te un import de 79.000 €. Totes aquestes partides, d’altra banda, han deixat d’estar 
incloses en el pressupost del Patronat Municipal de Serveis Comunitaris i passen a formar 
part de l’àrea d’Igualtat i Ciutadania, enquadrada directament a l’estructura de l’Ajuntament. 
 
Tot i això, els tècnics de joventut segueixen enquadrats, tal com indiquen les partides de 
personal que els pertoquen, dins del Patronat Municipal de Serveis Comunitaris. 
 
Per tot això formulem la següent  
 
Pregunta: 
 
 

- Quins són els canvis previstos en la gestió de la Casa Gran que justifiquen aquest 
increment de pressupost? 

 
- Està relacionada la partida de 79.000 € denominada “coordinació de la Casa Gran” 

amb alguna externalització de serveis? En cas afirmatiu, està previst fer una nova 
licitació, o s’ampliaran els serveis que presta actualment a la Casa Gran l’empresa 
externa “Iniciatives i Programes”. 

 
- Per quin motiu els tècnics de joventut depenen del Patronat Municipal de Serveis 

Comunitaris i aquest equipament de l’àrea d’Igualtat i Ciutandania de l'Ajuntament ? 
Qui té les funcions de comandament dels tècnics de joventut? Depenen de 
l’estructura de comandament del Patronat o de l’estructura de comandament de 
l’àrea d’igualtat i ciutadania? 

 
- Quines funcions fan els tècnis de joventut del Patronat de Serveis Comunitaris 

dintre d'aquest equipament de la Casa Gran? 
 
Gavà, 25 de gener 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 les instal·lacions esportives de can Tintorer, hi ha un servei de consergeria. Aquest 
servei, segons que ens han comentat molts dels usuaris, queda vacant entorn de mitja 
hora al voltant de les cinc de la tarda, a causa d’un relleu. 
 
Aquesta hora és precisament l’hora de més afluència i tràfec de l’equipament, ja que la 
majoria de les escoles de primària pleguen mitja hora abans, i els entrenaments de les 
diferents escoles i seccions dels clubs locals comença entorn de les cinc de la tarda. 
Segons ens han comentat diversos usuaris, l’absència momentània del servei de 
consergeria en aquesta hora de major tràfec provoca inconvenients i esperes a l’hora 
d’accedir al magatzem de material esportiu. 
 
D’altra banda, segons ens han fet saber els clubs involucrats, des del govern municipal 
s’ha demanat a cada club i entitat que designi un responsable per tal que pugui fer tasques 
de suport puntual a la consergeria. Entenem que aquesta idea és positiva, en tant que 
corresponsabilitza les entitats en la gestió de l’equipament, i que seria convenient posar-la 
en pràctica el més aviat possible. 
 
Per aquests motius, formulem el següent 
 
Prec: 

 
1. Reajustar els horaris del servei de consergeria de l’equipament de can Tintorer per 

tal d’evitar que quedi momentàniament desatès en l’hora de màxima afluència. 
 
2. Posar en pràctica, el més aviat possible, la corresponsabilització de les entitats en 

la gestió de l’equipament a través dels responsables de material i suport a 
consergeria designats per cada club o entitat. 

 
Gavà, 25 de gener 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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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: 
 
El 17 de gener es feia públic que la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya s’havia adreçat per 
carta als ajuntaments informant sobre les dificultats econòmiques que sembla que es 
presenten en el Projecte de llei de pressupostos actualment en tràmit parlamentari, i en 
concret pel que fa la disponibilitat econòmica per al 2012 en referència a les justificacions 
municipals dels projectes de la Llei de Barris. 
 
Aquest anunci d’ajornament dels pagaments representa una nova dificultat per a les 
finances municipals, i se suma a d’altres endarreriments de pagaments per part del Govern 
de la Generalitat d’altres àmbits que també afecten els municipis. 
 
Per aquests motius, formulem la següent 
 
Pregunta: 
 

• Quina és la quantitat total que la Generalitat de Catalunya deu a l’Ajuntament de 
Gavà en aquests moments, tant pel que fa a aportacions de capital com a 
subvencions concedides i no cobrades? 

 
• Quin impacte preveu el govern local que tindrà la suspensió dels pagaments de la 

Llei de Barris en el desenvolupament del Pla Serra de les Ferreres?  
 

• Quines mesures està previst prendre davant d’aquest incompliment per part de la 
Generalitat? 

 
 
 
Gavà, 25 de gener 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’actual crisi econòmica ens esperona per tal que la gestió municipal en tots els àmbits, i 
també en el de la cultura, es faci comptant i donant protagonisme als actors implicats: 
associacions, fundacions i artistes. Per aquest motiu, creiem que cal seguir facilitant l’ús 
d’equipaments públics perquè creadors i intèrprets puguin desenvolupar el seu treball, tant 
en els assaigs, com en l’exposició, formació, actuació i presentació. 

En l’àmbit musical, Gavà està necessitada d’un espai concret, únic i de referència, on 
poder realitzar aquestes tasques, ja que actualment l’activitat musical està repartida en 
diversos àmbits: l’espai Maragall, l’American Lake o la Casa Gran, per exemple. 

Creiem que una idea que pot afavorir la relació entre els diferents actors implicats i, així, 
impulsar la creació musical, és la de concentrar en un mateix equipament totes les 
activitats culturals relacionades amb la música, així com incorporar a aquestes activitats 
nous grups, entitats i talents. En aquest sentit, considerem també indispensable caminar 
cap a una major autogestió, afavorint d’aquesta manera la lliure expressió cultural. Per 
això, cal reforçar i fer molt més visible aquest sector, amb un equipament de referència i 
especialitzat. 

Proposem, doncs, potenciar el Casal American Lake com a Casal de la música de Gavà, 
dotant-lo d’una programació estable, i que els grups locals el tinguin com a referent i se’l 
facin seu, per esdevenir un centre actiu i d’intercanvi, d’on surtin propostes musicals riques 
i variades: concerts, trobades, certàmens musicals, etc. En definitiva, que el Casal 
d’American Lake esdevingui la seu del conjunt de l’activitat musical de la ciutat. 

Per tal de no generar despesa a les arques municipals, creiem que la via indicada és que 
es cedeixi a les entitats del mateix sector que hi estiguin interessades la gestió d’aquest 
equipament, tal com ja s’ha fet amb altres locals municipals, que s’han cedit a associacions 
assistencials i artístiques. 
Per aquest motiu formulem el següent 
 
Prec: 

 
Que es facin les actuacions necessàries perquè el Casal de l’American Lake passi a ser 
gestionat per les entitats del sector musical, amb l’objectiu que l’activitat musical de la 
ciutat pugui gaudir d’un espai per a l’aprenentatge, la creació i la interpretació, i l’American 
Lake esdevingui la seu de les activitats, entitats i grups musicals gavanencs, tal com s’ha 
fet amb altres locals municipals i amb altres entitats de tipus artístic o assistencial. 
Gavà, 25 de gener 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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