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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: 
 
Del 21 al 23 d’octubre passat, l’Ajuntament de Gavà va organitzar el festival denominat 
“Gavà Món. VII mostra de cinema i drets humans”. Entre les activitats paral·leles al 
festival, anunciades dins del mateix programa com si en formessin part, hi havia un 
seguit d’activitats desenvolupades totes en diferents equipaments municipals, excepte 
una: la projecció d’una pel·lícula, el 19 d’octubre, que es feia a la seu del partit EUiA. 
En relació a aquesta mateix activitat, EUiA va enviar a diverses entitats i persones de 
la ciutat la carta que adjuntem a aquest escrit, en què s’assegura que «la nostra 
organització participarà enguany en el festival Gavà Món» a través de la projecció 
d’aquesta pel·lícula. La carta no porta cap logotip municipal, ni fa cap referència a 
l’Ajuntament com a organitzador del festival de cinema. 
 
Es dóna la circumstància que el festival estava organitzat des de l’Àrea d’Igualtat i 
Ciutadania de l’Ajuntament, dirigit per una regidora d’aquest partit polític. Es dóna 
també la circumstància que, des de l’Àrea municipal encarregada d’organitzar 
l’esdeveniment, no es va informar, ni es va donar la possibilitat, en cap cas, a la resta 
de forces polítiques del consistori, de participar en el festival a través de l’organització 
d’actes propis. 
 
En definitiva, s’ha trencat la neutralitat de l’Ajuntament com a institució local, i s’ha 
produït un clar ús partidista d’una iniciativa pública, de forma que EUiA hi ha inclòs una 
activitat pròpia, i ha utilitzat el programa comú difós per l’Ajuntament per atreure gent 
al seu local, sense donar igualtat d’oportunitats a la resta de forces polítiques que 
representem el pluralisme local, trencant, de forma clara, amb els objectius d’afavorir 
la igualtat d’oportunitats i fomentar la pluralitat ciutadana que haurien de guiar una 
àrea que s’anomena, precisament, «igualtat i ciutadania». 
 
Entenem que aquest fet ha estat puntual i excepcional, ja el costum habitual era fins 
ara el d’obertura dels actes institucionals a tots els partits del consistori, cosa que 
s’aplicava en actes com el de la setmana contra la violència de gènere, les activitats 
del mes de març violeta, o els lliuraments de premis i trofeus institucionals, als quals 
tots els grups del consistori eren expressament convidats a participar. 
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És per aquest fet, que volem entendre fruit d’un error puntual, que expressem la més 
enèrgica queixa per l’actuació de la regidoria d’Igualtat i Ciutadania, i a més,  
 
El Grup municipal d’Esquerra Republicana – Els Verds – Independents per Gavà 
formula a l’alcalde-president de l’Ajuntament el següent 
 
 
Prec: 
 
Instem l’alcalde a: 
 
Vetllar perquè es mantingui la neutralitat institucional en totes les activitats públiques 
que organitzi el consistori, facilitant-hi per igual la participació de totes les forces 
polítiques, entitats, clubs i associacions de la ciutat. 
 
 
 
 
 
 
Gavà, 22 de novembre 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: 
 
El casal d’entitats Sant Jordi acull moltes entitats de la ciutat que no disposen de local 
propi. És un servei que es ve prestant, de forma força eficient, des de fa anys, i que 
redunda en benefici del teixit associatiu de la ciutat. 
 
No obstant això, a causa de la mateixa estructura de l’edifici, no existeix cap punt de 
trobada, ni cap sala o àrea de descans, en què els diferents grups usuaris del casal 
d’entitats puguin trobar-se, compartir experiències de forma casual, i conèixer-se i 
enriquir-se mútuament. 
 
La sinèrgia que donen els espais comuns entre persones que es dediquen a diferents 
disciplines o tenen interessos distints genera una riquesa i dóna lloc a múltiples 
efectes benèfics, tant des del punt de vista de la creativitat, com de la formació de 
xarxa cívica. 
 
Creiem que un espai de lleure i trobada dotat amb màquines de vending, taules i 
cadires, com els que existeixen al casal American Lake o a la Casa Gran seria molt 
apreciat pels usuaris del Casal d’entitats Sant Jordi i generaria unes dinàmiques 
positives que reforçarien la xarxa d’entitats ciutadanes de Gavà. Es tractaria, a més, 
d’una actuació que requereix un pressupost mínim, i que a més és susceptible de 
generar algun ingrés extra a les arques municipals. 
 
El Grup municipal d’Esquerra Republicana – Els Verds – Independents per Gavà 
formula el següent 
 
Prec: 
 
Que s’habiliti, al Casal d’entitats Sant Jordi de la Rambla de Vayreda, una sala o espai 
dotat amb màquines de vending, taules i cadires, destinat al lleure i a la trobada entre 
els usuaris del centre. 
 
Gavà, 22 de novembre 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: 
 
Al Ple del 26 de març de 2009, vam proposar que s’actués per portar al conreu 
els camps agrícoles que no estan conreats, i que s’omplen de males herbes i 
serveixen de refugi a animals i plagues que danyen la resta de camps conreats, 
a part de constituir un risc afegit d’incendis. Proposàvem que es contactés amb 
les organitzacions agràries locals, els propietaris d’erms, i les administracions 
involucrades en la gestió dels espais agrícoles, per plantejar-los la possibilitat 
de portar a conreu els terrenys, i instar els que no hi estiguessin interessats a 
realitzar el manteniment i la neteja adients. En cas que això no es fes, 
proposàvem que l’Ajuntament realitzés subsidiàriament la neteja. En resposta a 
la proposta, el govern municipal va explicar que ja estava en contacte amb 
propietaris i organitzacions agràries i que ja els instava a netejar els camps 
erms, però que no creia convenient fer la neteja dels ermots a càrrec del 
contribuent. Passats més de dos anys, observem que l’existència de camps 
sense activitat agrícola va en augment, i que el problema de les plagues, de la 
proliferació d’animals i de males herbes que danyen la resta de conreus, 
segueix present al nostre espai agrícola.  
 
Creiem, per tant, que cal actuar de forma proactiva amb els propietaris, amb 
l’objectiu últim de tornar a portar a conreu els camps abandonats.  
 
Una possibilitat és l’ús de la fiscalitat per gravar onerosament els camps no 
conreats, mesura que hauria d’anar acompanyada de la creació d’un fons de 
terres –o banc de terres– gestionat pel Parc Agrari del Baix Llobregat, que 
facilités l’ús dels erms als emprenedors agraris interessats i garantís el 
cobrament d’un arrendament als propietaris, tal com es fa amb els habitatges 
de lloguer. La proposta es podria autofinançar, de forma que no tingués cost 
per a les finances públiques, i podria donar sortida laboral a persones 
interessades en tirar endavant una activitat agrícola, però que no disposen de 
terres pròpies o en arrendament per fer-ho. Entenem que l’organisme adequat 
per estudiar, discutir i eventualment implementar, aquesta proposta és el Parc 
Agrari del Baix Llobregat, del quan en forma part l’Ajuntament de Gavà.  
 
 
El Grup d’Esquerra Republicana – Els Verds – Independents per Gavà formula 
el següent 
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Prec: 
 
Instem el govern local, a través de la seva representació als òrgans rectors del 
Parc Agrari del Baix Llobregat, a traslladar la proposta de banc de terres 
formulada als antecedents, per donar sortida laboral a persones interessades, 
mantenir l’espai agrari actiu i endreçat, i minimitzar la presència de plagues i 
males herbes als camps.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gavà, 22 de novembre de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
 
Al Ple Municipal del passat 28 d’abril, i a petició d’un altre grup de l’oposició, el 
govern municipal es va comprometre a traslladar a ADIF i RENFE la petició que 
s’instal·lin a la remodelada estació de rodalies de Gavà pantalles de 
senyalització electrònica d’avís de sortides i arribades de trens, tal com hi ha en 
altres estacions remodelades fa poc. 
 
Formulo la següent 
 
 
Pregunta: 
 
- Quan va traslladar el govern local aquesta petició a ADIF I RENFE? 
 
- A més d’ADIF I RENFE, s’ha traslladat la petició a la Generalitat de 
Catalunya? 
 
- Quina és la resposta que s’ha rebut? Hi ha algun compromís ferm per 
instal·lar aquestes pantalles? 
 
Gavà, 22 de novembre 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: 
 
L'article 168, punt 4, de la Llei d'Hisendes Locals estableix que: «Sobre la base de los 
presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores, 
el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por 
la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el 
apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes 
del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución». Tot i això, en el dia 
d’entrada a registre d’aquest escrit encara ni tan sols s’ha convocat el ple extraordinari 
ni s’ha presentat la documentació relativa al Pressupost municipal per al 2012. 
 
Així mateix, en diversos actes públics, el mateix alcalde de la ciutat ha fet referència, 
en diverses ocasions, al fet que s’està preparant un reajustament de l’entramat 
organitzatiu municipal, i dels diversos patronats, instituts i empreses en què s’organitza 
l’Ajuntament. L’afer és molt rellevant, ja que no només afecta la gestió interna, sinó 
que té un impacte directe en la prestació dels serveis als ciutadans, i també afecta 
persones concretes, els llocs de treball de les quals poden dependre de com es faci 
aquesta restructuració. 
 
En tot cas, tant les línies principals de la restructuració municipal, com les línies 
estratègiques del nou pressupost municipal per al 2012 són afers prou importants com 
perquè siguin discutits pel conjunt de grups polítics presents al consistori, atès que el 
grup majoritari, en aquest mandat, ja no disposa de majoria absoluta. 
 
El Grup d’Esquerra Republicana – Els Verds – Independents per Gavà formula el 
següent 
 
Prec: 
 
Instem l’alcalde a convocar, en un termini no superior a quinze dies, una Junta de 
Portaveus per discutir entre tots els grups municipals les directrius a aplicar per a la 
reorganització dels diferents organismes autònoms i empreses municipals de 
l’Ajuntament, així com les línies estratègiques del nou pressupost per a l’any 2012. 
 
Gavà, 22 de novembre 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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