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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 substanciat durant el proper Ple municipal 
ordinari, en base als següents. 
 
 
Antecedents: 
 
Hem tingut coneixement, que al número 78 de la Rambla de Gavà (antic Bazar el Regalo) 
l’empresa EGASA XXI S.A ha sol·licitat llicència a l’Ajuntament per a ubicar-hi un establiment de 
jocs i apostes i bar. 
 
Aquesta projecte ha creat malestar i desconfiança entre els veïns, sobretot per la por que un 
establiment d’aquest tipus pugui generar una dinàmica d’incivisme, sorolls sobretot en hora de 
descans nocturn, i inseguretat al seu entorn. A més hi ha la lògica temença que pugui degradar 
l’ús residencial d’una via cívica tan emblemàtica com la Rambla, que esdevé camí escolar de nens 
i adolescents, i principal ruta d’accés a la Torre Lluc zona d’esbarjo infantil a molt poca distància 
de l’edifici on es vol instal·lar aquest saló de jocs i apostes. 
 
Per la qual cosa formulem la següent pregunta: 
 

 
• En quina part del procés administratiu ens trobem? Té permís de la Direcció General de 

Tributs i Jocs de la Generalitat? Ha obtingut ja la llicència d’obertura i llicència d’activitats? 
Li falta algun permís? 
 

• Quina és la posició del govern local davant aquesta sol·licitud d’obertura d’una casa de 
jocs i apostes a la Rambla, amb bar inclòs? 
 

• S’ha valorat l’impacte negatiu que pot tenir aquest establiment en aquesta zona residencial 
transitada i emprada com espai de lleure per molts infants i adolescents de la ciutat durant 
tots els dies de la setmana? 
 

• Quines mesures preventives té previst adoptar el govern municipal per tal d’evitar la 
degradació de la convivència i el civisme en aquesta part de la Rambla? 
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