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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 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
 
Antecedents: 
 
En informacions aparegudes en mitjans de comunicació locals i en el passat ple 
municipal de setembre, l’equip de govern afirmava haver iniciat una campanya 
d’inspeccions centrades en establiments de venda de productes alimentaris, a fi de 
garantir que es compleixen les normatives pel que fa a condicions sanitàries, horaris i 
instal·lacions.  
 
Pregunta: 
 
- Quantes inspeccions d’aquest tipus s’han fet des que es va donar a conèixer la 
campanya? 
 
-Quantes d’aquestes inspeccions han donat com a resultat l’obertura d’algun expedient 
sancionador? 
 
-En què han consistit majoritàriament les infraccions? 
 
-Quines actuacions es pensa dur a terme per tal de comprovar que els establiments 
sancionats fan els canvis necessaris per cenyir-se a la normativa? 
 
 
Gavà, 25 d’octubre 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 substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents: 
 
Hem rebut queixes de veïns de la zona de la Pineda, sobre l’autovia de Castelldefels, 
banda Viladecans, de la brutícia i deixadesa de les pinedes d’aquest sector. 
 
No és el primer cop que el grup que represento s’ha interessat per aquesta 
problemàtica, a la que l’Ajuntament sempre ha contestat que, en ésser les pinedes 
propietat particular, competia als seus propietaris la neteja i manteniment de 
cadascuna de les parcel·les. 
 
No obstant això, des de l’any passat la situació ha canviat qualitativament, ja que 
aquesta pineda, que forma part dels terrenys protegits per la legislació urbanística (Pla 
Director del Sistema Urbanístic Costaner), s’ha integrat al conjunt d’espais naturals 
gestionats pel Consorci de Protecció del Delta del Llobregat, al qual ja pertany 
l’Ajuntament de Gavà. El fet que la pineda nord, entre l’Avinguda del Mar i el terme 
municipal de Viladecans, sigui zona protegida, i formi part dels espais gestionats pel 
Consorci de Protecció del Delta dóna responsabilitats i també mecanismes d’actuació 
per garantir la qualitat, netedat i conservació d’aquesta pineda. 
 
Per aquest motiu presentem el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a emprendre les actuacions necessàries per garantir la 
neteja d’aquestes pinedes, sol·licitant davant de l’esmentat Consorci l’elaboració i 
aplicació d’un pla de neteja, manteniment o millora de la qualitat ambiental d’aquesta 
pineda. 
 
 
 
Gavà, 25 d’octubre 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: 
 
Hem rebut queixes per part de ciutadans, veïns i gent que utilitza els carrers de la 
Mare de Déu de Bruguers i el passatge de Dolors Clua, en el sentit que les voreres 
d’aquests vies són excessivament estretes. En el cas del passatge de Dolors Clua, 
aquestes són de poc més d’un pam de manera que els vianants han de passar 
directament per la calçada. Pel que fa al c. de la Mare de Deú de Bruguers, a més 
d’estretes, les voreres es troben en força mal estat, de manera que es dificulta el 
trànsit de persones amb mobilitat reduïda o persones que portin cotxets d’infants, cosa 
que pot provocar caigudes i lesions als vianants. 
 
El febrer de 2007 ja ens vam interessar, per escrit, davant del govern municipal, per 
l’estat de les voreres d’aquests carrers, i aleshores se’ns va explicar, des del govern 
municipal, que properament estava previst d’incloure la remodelació d’aquestes 
voreres en algun pla de millora. El mateix se’ns va respondre a una nova pregunta per 
escrit formulada el novembre de 2007, relativa a la cantonada entre els carrers de 
Mare de Déu de Bruguers i Sant Isidre. Dos anys després, el febrer de 2009, també 
mitjançant pregunta escrita, vam insistir en el mal estat de les voreres d’aquestes vies, 
rebent també una resposta semblant. Tot i això, han passat dos anys més, la situació 
segueix sent la mateixa, i en aquestes vies no s’ha realitzat cap intervenció de millora 
urbana. 
 
Per aquest motiu presentem el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern local a incloure l’ampliació i adequació de les voreres dels carrers de 
la Mare de Déu de Bruguers i passatge Dolors Clua en el proper pla de treballs de 
millora de la via pública que s’emprengui l’any vinent. 
 
Gavà, 25 d’octubre 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 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 substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en 
base als següents  
 
 
 
Antecedents: 
 
Per al nostre grup, la participació ciutadana és un element molt beneficiós en la 
governança de les administracions públiques, i més en època de crisi, on cal 
reforçar la cohesió social i co-responsabilitzar tota la societat de les decisions 
polítiques que es prenen. D’altra banda, és també hora d’escoltar les 
necessitats particulars i les propostes que sorgeixen de la societat en general, 
per tal d’explorar totes les idees i propostes que ens poden ajudar a sortir de 
l’actual crisi econòmica i política, amb una indignació que creix cada cop més 
entre una ciutadana que veu les administracions molt allunyades dels seus 
problemes, interessos i aspiracions. 
 
L’Ajuntament de Gavà s’ha dotat d’una sèrie de mecanismes participatius, entre 
els que destaquen els consells sectorials, el consell de ciutat i les diverses 
comissions creades ad-hoc per l’autoritat per demanar consell o escoltar 
l’opinió de determinades persones o col·lectius. Tenim, així, el consell de 
comerç, el consell de la dona, el consell de medi ambient i el consell de la 
societat de la informació. Segons els seus reglaments, tots aquests consells 
s’han de reunir regularment tres cops l’any, excepte el de la societat de la 
informació, que ho ha de fer un cop l’any. Així mateix, el reglament del Consell 
de ciutat s’ha de reunir dues vegades l’any. Val a dir que, en tot aquest any 
2011, només ens consta una reunió del consell de la Dona i una altra del 
consell de Comerç, i no s’ha convocat cap reunió ni del consell de Medi 
Ambient, ni del consell de la Societat de la Informació, ni del Consell de Ciutat, 
incomplint per tant els seus respectius reglaments. 
 
Pel que fa a les comissions no reglamentades, que depenen de les decisions 
polítiques dels seus responsables respectius, indiquem per exemple que la 
Comissió per als Afers Relacionats amb l’Aeroport de Barcelona (CARAB) no 
es reuneix des de principis de 2010, i això que entremig hi ha hagut la creació 
de la comissió de seguiment de la privatització, de la qual l’Ajuntament de Gavà 
n’ha quedat exclòs, i que potser hauria merescut un pronunciament social. 
Tampoc no ha estat convocada des de fa un any i mig la Comissió Cívica del 
castell d’Eramprunyà, i això que entremig s’han començat a executar unes 
excavacions arqueològiques al castell de les quals només se n’ha difós 
propaganda a través dels mitjans municipals, però no s’ha informat dels detalls 
tècnics i de l’abast del projecte a la societat civil organitzada que forma part 
d’aquesta comissió. El mateix podem dir del Consell assessor del Pla de Nova 
Ciutadania, que no es convoca des de desembre de 2010, o la Comissió 
municipal de cooperació internacional, que fa mesos que no es convoca. 
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Per tots aquests motius, presentem el següent 
 
 
 
Prec: 
 
 
Instem el govern local a: 
 
1.- Convocar de forma immediata els consells sectorials i el consell de la ciutat 
amb l’objectiu d’escoltar les inquietuds de la societat en aquests temps difícils, i 
per tal de complir amb el còmput anual de reunions mínimes anuals estipulat 
als seus respectius reglaments 
 
2.- Convocar en el termini més breu possible les comissions no reglades com 
ara la de l’aeroport, la del castell, la de nova ciutadania i la de cooperació, per 
informar i recollir informació entre la societat civil sobre els diferents temes de 
què tracten. 
 
3.- En cas que es consideri que aquests consells i comissions no realitzen una 
funció adient, instem a modificar els reglaments dels diferents consells per 
acomodar-los al que escaigui, i a dissoldre formalment les comissions creades 
en el passat que no es consideri convenient seguir convocant. 
 
 
 
Gavà, 25 d’octubre 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, 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: 
 
La Diputació de Barcelona, el 20 de desembre de 2007, va aprovar el Protocol 
General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011, conveni marc que regula l’acció concertada entre la Diputació i els 
municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. Aquest Protocol 
va ser modificat el 30 d’abril de 2009. 

L’Ajuntament de Gavà fa anys que participa en aquest Pla de Concertació, a 
través de convenis concrets per a la realització de programes i projectes 
beneficiosos per a la ciutat. 

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu 
programa de suport al patrimoni cultural dels municipis, manté una política 
d'assessorament i cooperació en matèria de Mapes de Patrimoni Cultural Local. 

Els Mapes de Patrimoni Cultural faciliten el coneixement del patrimoni d'un 
municipi, tot acostant-lo als ciutadans. La realització d’aquests Mapes té per 
objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural 
d’un municipi concret i la seva valoració, permetent així l’establiment de 
mesures per a la seva protecció i conservació, així com la planificació de la 
seva rendibilització social. Inclouen l'enumeració exhaustiva dels elements de 
patrimoni cultural i natural d'un municipi; la valoració dels element reconeguts; 
fan propostes per a la gestió i l'adopció de mesures per a la seva protecció i 
conservació, i proposen també suggeriments per a la planificació de les accions 
de rendibilització social i cultural, tot incloent la presa de decisions en el 
planejament urbanístic, l’establiment de diferents modalitats de rutes 
didàctiques i turístiques, la senyalització d’elements patrimonials, etc... 

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona està 
desenvolupant des de l’any 1998 un programa de col·laboració per portar a 
terme la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural dels 
municipis que ho sol·liciten, i la seva valoració, permetent així l’establiment de 
mesures per a la seva protecció i conservació, així com la planificació de la 
seva rendibilització social. 

Atès que l’elaboració d’aquests mapes té el suport econòmic de la Diputació, 
creiem que constitueixen un bon projecte de futur per a la ciutat, ja que el 
sector turístic vinculat al patrimoni cultural, a la nostra zona, és un dels que 
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més potencialitats econòmiques té, tant pel baix desenvolupament actual que 
presenta, com per la potencialitat patrimonial del nostre terme municipal, així 
com la proximitat del mercat que representa la metròpoli barcelonina. 

Per aquests motius formulem el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern local a sol·licitar a la Diputació de Barcelona la realització del 
Mapa del Patrimoni Cultural de la ciutat i terme municipal, acollint-se als 
instruments de col·laboració existents en el marc del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat, o de l’eina administrativa que l’hagi de 
substituir. 
 
 
Gavà, 25 d’octubre 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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