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La Generalitat inverteix a Gavà un milió d’€
Al llarg del mes de juliol s’han discutit i aprovat els primers pressupostos del nou govern de la Generalitat.
Tot i ser uns pressupostos de contenció, i malgrat les desafortunades crítiques de l’oposició, cal destacar
que Gavà surt especialment beneficiada en el capítol d’inversions.

De les inversions previstes per aquest 2004, algunes de les quals ja s’han executat (com la instal·lació
d’aire condicionat a la residència d’avis del carrer de la Concòrdia o la supressió de barreres arquitectòniques
a l’ambulatori de la Riera de Sant Llorenç), cal destacar que els departaments governats per ERC són els

que, en conjunt, més inversió nova aporten a Gavà.

Així, el Departament de Benestar i Família, dirigit per la consellera
d’ERC de l’Hospitalet Anna Simó, inverteix a Gavà 480.000 €
en millores en l’edifici de la residència d’avis. La major part
d’aquests diners es destinen a instal·lar un sistema de climatitza-
ció a la residència. Aquesta inversió vol donar resposta a les
demandes dels veïns, que es queixaren l’any passat dels sorolls
procedents de la residència, que havia de mantenir obertes
les finestres per manca de climatització. La secció local d’ERC-
Gavà va traslladar a la nova Conselleria aquesta problemàtica,
que ha de quedar resolta amb la inversió prevista.

L’altra inversió que volem destacar són els gairebé 70.000 €
del Departament d’Ensenyament, també gestionat per ERC,
destinats a la redacció del projecte de nova escola pública a
Gavà-Mar. La licitació d’aquest projecte es va portar a terme el
passat 4 de juny, i tenim el compromís de la Conselleria que
aquesta nova escola pública impulsada per ERC (la primera que
es construirà després de 20 anys) estarà acabada l’any 2007.

Josep Campmany, president d’ERC-Gavà

Pressupostos 2004: les conselleries d’ERC inverteixen més que les del PSC i ICV

PERIÒDIC MUNICIPAL D’ESQUERRA DE GAVÀ

Europees 2004: ERC duplica
quota i el PSC perd 1270 vots
Els resultats de les eleccions al Parlament Europeu del 13 de
juny evidencien la consolidació a Gavà del projecte d’ERC,
que ha duplicat percentatge i ha estat l’única força que ha
crescut en vots i quota electoral a Gavà, i es consolida com
a quarta força local (fa cinc anys era la cinquena). L’elevada
abstenció (un 63%) provocà una pèrdua de vots dels grans
partits, especialment el PSC, que perd 1.270 vots. Tampoc
el PP va fer un bon paper: tot i plantejar les eleccions com
a revàlida, no va assolir l’objectiu d’imposar-se a les esquerres.
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L’Ajuntament reprimeix la Consulta So-
cial Europea prevista per al 13 de juny
Diverses entitats i partits polítics, com ERC i EUiA, tenien previst cele-
brar a Gavà, igual que a d’altres ciutats, una consulta social oberta a
tots els ciutadans en què es preguntaven diverses qüestions relacionades
amb Europa, i també d’altres de temàtica local, com ara l’opinió sobre el
Pla de Ponent, el suport a les lleves dels militars, o l’Agenda 21.
La Junta Electoral havia prohibit aquesta activitat si les taules se situaven
prop dels col·legis electorals. Vist això, els organitzadors locals van deci-
dir instal·lar les urnes a dos indrets (Rambla i plaça Balmes) ben allunyats
dels col·legis electorals. A diferència d’altres ciutats, que en aquestes
condicions van permetre desenvolupar la consulta ciutadana,
l’Ajuntament de Gavà va actuar de forma repressiva per impedir-la.
Es dóna la circumstància que, en la resolució de la Junta Electoral es
prohibien «totes les manifestacions públiques» prop dels col·legis
electorals, però l’Ajuntament va fer cas omís d’aquesta resolució, i va
mantenir la celebració del míting d’atletisme a l’estadi La Bòbila, a pocs
metres del col·legi electoral Jacme March. En canvi, va enviar la policia
local i empleats de PRESEC a desmantellar les urnes de la consulta, tal
com es pot veure en les tres instantànies que publiquem, realitzades
per la companya Charo Jiménez Olmos.
El portaveu dels organitzadors de la consulta social, Josep Cardona, va
manifestar, davant d’aquesta actuació discrecional de l’Ajuntament, que
«Amb el govern socialista el procés democràtic retrocedeix. Només els
interessa que elegim representants perquè manin i que no opinem. La
participació ciutadana amb què tant s'omplen la boca en els últims temps
és una pura fantasmada. L'Agenda 21 local ha estat un frau i ara, a més
a més, ens reprimeixen la llibertat d'expressió. Avui en dia, sense
participació ciutadana en la presa de decisions i sense pressupostos
participatius, no podem considerar que hi hagi democràcia. No volem
triar dictadors cada quatre anys, la democràcia és una altra cosa».
Es dóna el cas que el PSC de Gavà i el mateix Ajuntament sí que van
col·laborar i van donar totes les facilitats en l’anterior consulta social
organitzada a Gavà amb motiu de la guerra a l’Iraq. En aquella ocasió,
com que la finalitat era alertar els ciutadans sobre la il·legalitat de la
invasió suportada pel govern del PP, els socialistes locals s’hi van apuntar
amb entusiasme, i fins i tot es van fer càrrec d’una de les tauletes
repartides per tot Gavà. La utilització política del PSC local d’aquestes
iniciatives ciutadanes demostra un cop més que la participació ciutadana
només els interessa quan serveix a les seves finalitats electoralistes.

L’Ajuntament facilita l’explotació
de la pedrera el Corral, al Garraf

ERC aconsegueix que les plaques
dels guals portin l’escut de Gavà

L’Ajuntament va aprovar,
al Ple municipal del
passat 29 d’abril,
l’Ordenança municipal
sobre llicències de guals
i reserves de via pública.
L’Ordenança incorpora la
pràctica totalitat de les
esmenes proposades

per ERC, que anaven encaminades a facilitar la tramitació de
les llicències de guals. Una d’aquestes propostes d’ERC, que
fou acceptada, feia referència a la inclusió, a la placa de gual,
de l’escut de Gavà (des de 2001 hi ha la polèmica «G»).
Cal destacar que l’aprovació d’aquesta Ordenança, la prime-
ra d’aquest mandat municipal, va evidenciar discrepàncies
en la coalició de govern (PSC-ICV), ja que ICV s’hi va
desmarcar i va votar-hi en contra. La postura d’ICV, que no
és compartida ni pel PSC ni per ERC, defensa la proliferació
dels cotxes aparcats als carrers de Gavà.

Aquesta pedrera, que es
veu perfectament quan
ens acostem a Gavà per
la C-32, és una de les
agressions més paleses al
massís de Garraf. L’any
2003 se’n van extreure
1.178.485 tones de ma-
terial, quan el previst als
acords municipals és de
només 450.000 tones.

L’Ajuntament, en comptes d’impedir l’extracció de més ma-
terial del previst, prefereix cobrar un recàrrec sobre l’excés
extret, que ha pujat a 101.672,65 €. Literalment, estem
davant d’una venda del territori.
A l’indret no només hi ha la pedrera. A finals del mandat
anterior, el govern municipal, sense informar-ne l’oposició,
signà un acord amb la cimentera Hanson per prorrogar, fins a
l’any 2013, la llicència d’una planta de fabricació de formigó.



ERC reclama a l’Ajuntament la
restauració de la masia de l’Horta

ERC obté el suport municipal per
estudiar soterrar línies elèctriques

Al Ple del passat juny, el
Grup d’ERC a l’Ajuntament
va instar el govern munici-
pal a adreçar-se al Depar-
tament de Treball i Indús-
tria de la Generalitat (ges-
tionat pel PSC) per dema-
nar l'inici d’un estudi de
viabilitat per al soterrament

de les línies elèctriques al nostre terme municipal.
Gavà, tot i tenir multitud de línies d'alta tensió que creuen el
terme municipal, va quedar exclosa d'aquests estudis de
viabilitat per al soterrament de les línies elèctriques en l’acord
que la Generalitat i les companyies elèctriques van signar el
16 de juny de l’any passat.
El govern municipal va acceptar la demanda d’ERC, va indicar
que ja estava en converses amb FECSA-ENDESA sobre el
tema, i es va comprometre estudiar l’adhesió als estudis que
ja s’estan realitzant per al soterrament d’aquestes línies.

ERC-Gavà va instar el
govern municipal, al
Ple del passat mes
de juny, a restaurar
la masia de l'Horta i
deixar-la tal com es-
tava en el moment
en què va passar a
ser propietat muni-
cipal,  impedir que
es degradi més, i arranjar-la mitjançant la creació d'una escola-
taller concertada amb les autoritats competents en promoció
laboral, com es va fer amb la masia de can Llong.
El govern municipal (PSC-ICV) només es va comprometre a
vigilar el monument perquè no hi entrin intrusos; pel que fa
a la restauració, va respondre que depenia de l’aprovació i
execució del Pla de Ponent. La masia, documentada ja al
segle XIV, ha estat reiterades vegades víctima d’actes vandàlics
i de depredacions (robatori de llindes i brancals de finestres,
davant la passivitat de l’Ajuntament, que n’és el propietari.

El parc mòbil municipal té ja gairebé un centenar de vehicles
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En repassar les despeses municipals, una de les partides que més criden
l’atenció és la que correspon a despeses de combustible i transport. Al
capdavall, resulta ser una de les més elevades del pressupost. De fet, per a
aquest 2004, el pressupost dedicat a transports més el dedicat a combus-
tible representa el 5% del total de la despesa corrent municipal en
funcionament.
El pes d’aquesta partida queda aclarit en comprovar quin és en l’actualitat
el parc mòbil municipal. No sense sorpresa, les investigacions realitzades per
ERC-Gavà revelen que el total de vehicles que l’Ajuntament de Gavà i els
seus organismes autònoms i empreses municipals és superior fins i tot al
d’alguna conselleria de la Generalitat. Un total de 32 cotxes de tota mida,
classe i condició, 22 camions, 15 furgonetes, 14 motos i ciclomotors, i 10
vehicles especials (retroexcavadores, dumpers, motocultors, tractors,
escombradores, i altres estris motoritzats) presten servei a la nostra ciutat.
Un nombre exagerat, sens dubte, fruit d’una gestió excessivament
compartimentada. Els vehicles de PRESEC, per exemple, deixant de banda
els dedicats a la recollida d’escombraries, semblen del tot punt excessius, ja
que molts d’ells podrien ser compartits, com per exemple els 8 turismes,
gairebé un per a cada secció de l’empresa. I ens preguntem per què cada
patronat o empresa ha de tenir el seu propi vehicle per a desplaçaments
del personal, si ja existeixen vehicles suficients a l’Ajuntament per fer aquestes
funcions.



S’acaba l’horari nocturn de la biblioteca Josep Soler Vidal
El passat mes de juny es va tornar a posar en evidència el nyaperisme, la poca capacitat de reacció i el
passotisme davant dels problemes quotidians de la ciutadania que exhibeix contínuament l'equip de govern
municipal. I això va ocórrer amb un tema tant important com és l’estudi dels joves gavanencs/ques.
La darrera setmana de maig es va començar a obrir la biblioteca a la nit de dilluns a dijous. Davant l'afluència
d'estudiants que esgotaven els llocs disponibles a l'única planta oberta, es va decidir obrir una segona
planta, amb una persona més encarregant-se’n. El problema va començar quan es va anunciar que el dia

17 de juny es deixaria d'obrir la biblioteca a la nit perquè ja s'hauria acabat la selectivitat. El més graciós de tot és que a les
llistes d'assistents que es feia cada nit, on s'havia d'apuntar de quin centre eren els exàmens que es farien, la gran majoria
d'apuntats (per no dir gairebé tots) eren universitaris, cosa bastant lògica, ja que la selectivitat només afecta a una
promoció, mentre que la universitat ho fa a moltes més.
De manera extraoficial es va saber que la veritable raó per cancel·lar l'horari nocturn era que,
davant l'augment de despesa que implicava l'obertura d'una segona planta, s’havia esgotat
el pressupost previst per a l'horari nocturn, i més de 100 estudiants universitaris van ser
privats de poder continuar anant a la biblioteca cada nit. La mala gestió de l'ajuntament i la
falta de reacció s’han posat de relleu. Vistes les despeses sumptuàries municipals, costa
molt de creure que la despesa d’un vigilant nocturn, dos bibliotecaris i el llum que es gasta
durant dues setmanes (de dilluns a dijous) siguin un problema insuperable per a un
Ajuntament d'una ciutat de 40.000 habitants, si la gestió fos mínimament correcta.
S'està començant a notar massa que l'estat econòmic municipal és patètic i que s'hauria
d'haver plantejat d'una altra manera la construcció de l'Ajuntament nou, ja que a més de no
poder construir durant molt de temps pisos de protecció perquè han de guanyar diners
amb la construcció de pisos a preu de mercat, és ja terminal que ni es puguin obrir 32

horetes més la biblioteca per als joves que estudiem. Espero
que com a mínim els nostres mandataris se sentin malament per
aquesta situació, i que no es refïin que, contents ells amb el seu
Megajuntament, el poble seguirem aguantant el que ens dóna.

Kilien Soler, Joventuts d’ERC - Gavàgava@jerc.net
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