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A conseqüència del soroll dels avions que utilitzen la nova pista:

L’alcalde, desbordat per la protesta veïnal

El Ple Municipal del passat 28 d’octubre quedarà en la memòria com un dels més moguts de la història local recent. Uns 300
veïns de Gavà Mar es van concentrar a la sala de plens, al vestíbul i a l’entrada del nou Ajuntament per manifestar el seu
rebuig contundent a l’erràtica actitud del govern local (PSC-ICV) respecte a l’ampliació de l’aeroport. Els veïns no entenen
per què el govern municipal (PSC-ICV) diu que ara lamenta els sorolls que pateixen quan ha votat totes i cadascuna de les
propostes d’AENA de fer passar els avions per sobre del barri. Tampoc entenen per què el govern municipal (PSC-ICV) vol
seguir edificant a la Pineda, una zona que ha esdevingut inhabitable pel soroll dels avions que van i vénen per la nova pista.
Davant la sorollosa protesta dels veïns disconformes amb l’actitud del govern local del PSC i ICV, l’alcalde Dídac Pestaña va
optar per suspendre el Ple Municipal i marxar de la sala, fins que els veïns que protestaven la van desallotjar.
En aquests moments, les converses entre AENA i l’Ajuntament han fracassat, i la proposició que ERC ha presentat al
Congrés dels Diputats, i que es discutirà d’aquí a poc, és l’única esperança a curt termini per treure els avions de sobre el
barri de Gavà Mar. El Ple Municipal va aprovar per unanimitat una declaració política impulsada per ERC-Gavà que, entre altres
punts, demana un esforç als grups del Congrés per trobar una sortida pactada a la crisi. Esperem que tot acabi bé.

No és casualitat que el mateix Ple que va desenvolupar-
se de manera accidentada, amb la ciutadania protestant
irada pels els errors de gestió i la lentitud de reflexos del
govern municipal, fos també el que va aprovar
definitivament el nou Reglament orgànic municipal
(ROM), que regularà a partir d’ara les relacions internes
entre els grups polítics i el govern local, i també la mane-
ra en què la ciutadania podrà participar en l’Ajuntament.

I no és casualitat que els dos fets coincidissin –protesta ciutadana i nova
reglamentació municipal– perquè escenifiquen el principi de la fi de la majoria
absoluta que ha governat el nostre municipi des de 1983: la protesta
ciutadana pren l’Ajuntament el mateix dia que el govern local vota un nou
reglament que vol encotillar, limitar i tutelar la participació ciutadana.

El nou Reglament orgànic municipal ha estat aprovat, amb el vot en contra
d’ERC, precisament perquè permet poca participació ciutadana real. El mateix
fracàs de l’Agenda 21 demostra que la gent ja està farta de teatralitats que
semblen participatives però que al capdavall no ho són. La gent no vol
reunions per anar a perdre el temps. El que la gent vol és participar de
debò. Ser escoltada pel poder, i sobretot ser atesa en els seus problemes.
I si el govern local actua malament, amb errors clars de gestió, anteposant
els interessos especuladors al benestar ciutadà, i a més intenta encotillar la
participació, és lògic que la gent, que cada cop està menys per brocs, surti
al carrer, a protestar i a rebentar les funcions sagrades dels poderosos, tal
com va fer la ciutadania conscient al Ple del passat 28 d’octubre.

Un aplaudiment per als veïns de Gavà Mar. Ells han vençut la por i han portat
al Ple la seva queixa. Són l’exemple a seguir per a tots els col·lectius gavanencs
amb problemes que no són escoltats pel govern municipal de PSC i ICV.
Davant d’això, el nou ROM aprovat es pot dir que ha nascut ja mort.

 Marcel·lí Reyes, regidor portaveu d’ERC-Gavà

El nou Reglament munici-
pal i la por a la participació



Una sentència judicial desvela
que l’Ajuntament feia contractes
laborals fraudulents

Fa poc s’ha donat a conèixer la
sentència 57/2003, dictada per la sala
social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, que condemna
l’Ajuntament de Gavà per acomiada-
ment improcedent d’una treballadora
del Patronat d’Esports, Elisa M. T. La
treballadora fou acomiadada de for-

ma il·legal del seu lloc de treball al Patronat el 29 de novembre
de 2000. Segons s’esmenta a la causa, la treballadora fou
despatxada per donar la seva feina a una empresa privada
externa, és a dir, és una víctima de la privatització de serveis.
Després de diverses apel·lacions i recursos, s’ha dictat una
resolució que podria ser ja definitiva. En l’exposició dels
fonaments de dret de la sentència, el tribunal explica que el
contracte que el Patronat va formalitzar ho va ser «en frau
de llei», ja que es feia constar com a temporal, mentre que
en realitat havia de ser considerat indefinit.
La sentència destapa una pràctica fraudulenta dels
organismes de l’Ajuntament de Gavà, que consisteix a realitzar
contractes temporals que es van renovant, de forma que
en la pràctica esdevenen contractes precaris que s’estenen
més enllà dels tres anys legalment permesos.
És a dir, estem davant d’un govern local que usa i abusa dels
«contractes escombraria» i promou la precarietat laboral dels
treballadors municipals. Unes pràctiques reprovables, i més
en aquest cas, en què se suposa que el govern local està en
mans d’un suposat partit d’esquerres (PSC).

Rectificar és de savis
Segons diu la versió digital del periòdic
municipal El Brugués, ICV ens insta a rec-
tificar una notícia de L’Eramprunyà del
passat setembre. Sabem que la rectifi-
cació o demanar disculpes no és pre-
cisament la marca de fàbrica del govern
local de PSC i ICV (vegeu, per exemple,
les manipulacions informatives que

expliquem a la pàgina següent). Però nosaltres som diferents.
Nosaltres, si ens equivoquem, demanem disculpes i rectifi-
quem. Sense problema; perquè som conscients que tothom
es pot equivocar. El que és criticable és precisament no rec-
tificar. Tots tenim al cap moments de la història recent d’un
govern manipulador i que no sabia rectificar (cas Prestige o
manipulació informativa dels atemptats de l’11-M). Doncs
bé, podem dir amb orgull que a ERC no som així i que, si cal,
rectifiquem. Per això reproduïm a sota la notícia corregida.

D’altra banda, recomanem als amics d’ICV –i a la ciutadania
en general– que quan vegin alguna informació incompleta o
equivocada, que ens ho facin saber immediatament, al correu
electrònic d’ERC-Gavà en la forma prevista a la legislació so-
bre el dret de rectificació. Tot i que cadascuna de les notícies
que es publica té sempre un suport documental ferm (moltes
vegades procedent de la documentació municipal mateixa),
un error o inexactitud sempre se’ns pot escapar.

Ara bé, ens omple de satsfacció que, de les 152 notícies
publicades fins ara, el govern municipal només n’hagi detectat
una amb un petit error. Quin greu que ens sap el temps que
els hem fet perdre buscant aquesta agulla en el paller!

Josep Campmany i Guillot,
president d’ERC-Gavà i director de l’Eramprunyà

Recollides 1.260 xeringues
usades al bosc de les Ferreres

Encara no hi ha pista d’skate
El juliol de 2003, ERC va preguntar al
govern local si tenia intenció de crear
un espai especial per als practicants del
monopatí (skate). En aquella ocasió el
govern local (PSC-ICV) va respondre
que estudiaria el tema.
El setembre de 2004 ERC va tornar a
adreçar-se al govern local sobre aquest
tema, i la resposta del govern municipal indica que encara
s’ho estan pensant, i que la decisió va per llarg.
ERC creu que cal un espai per a l’skate a fi que els seus
practicants no interfereixin en l’ús d’altres espais públics,
com ara l’Illa de vianants. Els mateixos practicants de l’skate
han reclamat, amb pintades, espais específics.

El passat 26 d’agost, els operaris de
l’empresa municipal PRESEC van realitzar
una actuació de neteja i retirada de
xeringues al paratge de les Ferreres. Es van
recollir un total de 1.260 unitats, que
suposaven un autèntic perill per als
caminants del bosc.
ERC es va interessar a inicis d’any per si el
govern municipal tenia previst algun pla

especial per evitar que la comercialització i consum de droga
es traslladés a Gavà, arran del tancament del barri de can
Tunis de Barcelona. La resposta municipal assegurava que
no feia falta prendre cap mesura, però l’enorme quantitat
de xeringues recollida contradiu la passivitat municipal.

L’Ajuntament deixa escapar una
subvenció per estendre la
recollida selectiva d’orgànica
El maig de 2004 l’Agència
de Residus de la Generali-
tat de Catalunya va con-
vocar subvencions per
ajudar els Ajuntaments a
estendre la recollida selec-
tiva de matèria orgànica.
El govern local (PSC-ICV) ni tan sols va sol·licitar una subven-
ció, amb l’excusa que encara s’està en fase de planificació.
La recollida selectiva d’orgànica era obligatòria des de 2003.
Ara només s’està a punt d’estendre-la a escoles i mercats.

La vil·la romana de la rectoria de
Sant Pere no s’excavarà enguany

Malgrat les prome-
ses del regidor Obis-
po al Ple de desem-
bre de 2003, al final
la Conselleria de Cul-
tura de la Generali-

tat (en mans del PSC) no destinarà aquest 2004 diners per
a l’excavació de les ruïnes de la vil·la romana descoberta a la
rectoria de Sant Pere de Gavà. Així, malgrat que la Diputació
tenia una partida destinada per a l’obra, no hi ha prou diners
disponibles, ja que el govern municipal (PSC-ICV) no està
disposat a finançar la resta dels costos.
Els diputats d’ERC han demanat a la conselleria del PSC que
inclogui una partida per a l’excavació als pressupostos de la
Generalitat per al 2005, però això encara no està assegurat.



La ciutat dels sords
Fins a mitjan segle XX, els viatgers que
visitaven Barcelona descrivien meravellats
el seu entorn paisatgístic, que mostrava
amb una harmonia absoluta la relació fe-
cunda i secular entre l'home i la natura.
D'aquells turons del Vallès, aquells
vessants plantats de vinya del Maresme i

aquell delta del Llobregat fecund que competia amb el del
Nil en nombre de collites per any, el franquisme i el
postfranquisme n'han fet cendra.

En el cas concret de Gavà, mai no ens lamentarem prou de
la pèrdua d'una de les millors pinedes litorals d'Europa,
produïda en els darrers anys de la mà d'un consistori que
encara no ha entès què vol dir sostenibilitat i quines són les
tendències urbanístiques del segle XXI.

Ara bé, un cop ens
hem carregat un
patrimoni difícilment
regenerable per fer-
hi un barri suposada-
ment d'alt stànding,
ens trobem que en
realitat es tracta d'un
barri inhabitable, a
menys que vulguem

fer-ne la primera ciutat per a sords del món mundial.

No ha estat mai cap secret que les pistes de l'aeroport del
Prat miren directament cap a aquest barri, ni tampoc que
l'ampliació d'aquest aeroport amb una nova pista s'havia de
fer de manera que aquest problema encara s'agreugés. I
que ningú pensi que els avions poden enlairar-se com
convingui als polítics: la seguretat aèria, afortunadament,
sempre passarà per davant dels interessos urbanístics.

Hem edificat el millor que teníem, sabent perfectament que
allà no s'hi podria viure. I hem permès que l'aeroport creixi
sense alternatives, pensant que tot plegat ens faria més
rics. La factura la pagaran, en primer lloc, els que hi han anat
a viure. Però el cost del creixement insostenible el pagaran
els nostres fills i els fills dels nostres fills, que mai no podran
veure aquelles dunes florides.

Pere Izquierdo Tugas
Exconservador del Museu de Gavà

Ex secretari de la Coordinadora en Defensa del Massís de Garraf

Escenes de manipulació informativa
Potser sorprén a algú el clamor del barri de Gavà Mar contra
el govern local (PSC-ICV), precisament ara que ha canviat
de postura i defensa els interessos veïnals. La raó és clara:
els veïns han patit moltes negatives, mentides i manipulació
informativa. Per això ara es revolten: perquè el govern del
PSC-ICV ha reaccionat tard i malament. Tot seguit detallem
alguns dels elements que han acabat sublevant els veïns.
El soroll del raspall de dents elèctric
Com que el Reglament municipal no permetia als veïns de
portar directament els problemes al Ple Municipal, diversos
partits de l’oposició es van brindar per traslladar el problema
dels sorolls a l’Ajuntament. La resposta municipal sempre va
ser que tot aniria bé. Al Ple del 29 d’abril de 2004 fins i tot la
regidora Bruguers Jardí afirmà que en cap cas el soroll dels
avions superaria «el soroll que sentim quan ens situem al
costat d’un raspall de dents elèctric». Consta en acta.
El misteri de l’acta modificada a posteriori
L’Ajuntament va votar a favor de les propostes operatives
que feia AENA, inclosa la que preveia que els avions passessin
directament sobre Gavà Mar. Això fou votat en la reunió de
la Comissió de Seguiment Ambiental de l’ampliació de
l’aeroport del 6 de maig de 2004. En aquesta reunió, com
recollia l’esborrany de l’acta 20/2004, la regidora Bruguers
Jardí, després de votar, va dir: «aquests escenaris poden
afectar el municipi, tot i que la durada sigui més o menys
breu. Tot i això, el municipi vota favorablement, i manifesta
la confiança en la gestió d’AENA. En qualsevol cas, serà difícil
d’explicar als nostres ciutadans, però ho intentarem».
Aquestes afirmacions van ser modificacdes i eliminades de la
versió final de l’acta, per expressa
petició dels representants del
govern municipal (PSC-ICV).
El pamflet desinformatiu
Just després de la reunió, el
govern local (PSC-ICV) va editar
3.000 pamflets com el del costat,
en què s’afirmava categòrica-
ment que «L’aeroport no
provocarà contaminació acústica
al barri de Gavà Mar».
És per tot aquest cúmul de des-
propòsits que els veïns estan tan
enfadats amb el govern local.

El mes d’octubre de 2004 serà recordat en la història local com el de l’aixecament dels veïns de Gavà Mar. Els dies 5, 6 i 7
d’octubre va entrar en funcionament la tercera pista de l’aeroport del Prat en la modalitat d’aterratges per a avions aproxi-
mant-s’hi des de l’oest, de forma que els aparells passaven just per sobre del barri, en alguns casos a només 50 metres per
sobre dels habitatges. Una situació que es va tornar a repetir el 21 d’octubre. I que serà la norma sempre que les condicions
meteorològiques ho exigeixin, tal com coneixia i va aprovar el govern local (PSC-ICV).
Els veïns van col·lapsar durant dies la centraleta de l’Ajuntament, i l’existència d’impresos
per a instàncies es va exhaurir al Centre Cívic de Gavà Mar. El dia 6, en roda de premsa,
l’alcalde de Gavà feia púlbic un històric canvi d’actitud, i anunciava l’oposició municipal
a aquest estat de coses. Massa tard. Com ha recordat AENA, l’Ajuntament no només

havia votat a favor de les actuals trajectòries dels
avions, sinó que a més està a punt de
desenvolupar al sector 237 habitatges nous més
(Llevant Mar).
Les accions realitzades pels veïns, de moment,
han consistit en una protesta multitudinària al Ple
del 28 d’octubre (foto de l’esquerra) que va obli-
gar l’alcalde a suspendre el Ple i abandonar la sala,
i el tall de les vies d’accés a l’aeroport, dissabte
30 d’octubre (fotos de la dreta). A més, han
presentat una demanda civil contra AENA.

Esclata la protesta a Gavà Mar. El Congrés té la darrera paraula



El Correllengua arriba a Gavà

Sovint em plantejo com n’és de paradoxal
haver de reivindicar una llengua i una cul-
tura pròpies a casa nostra. Això és
precisament el que s’ha fet amb la
celebració dels actes del Correllengua amb
motiu del pas de la Flama de la Llengua
Catalana per Gavà.

En situacions normals, actes com aquest serien impensa-
bles; us imagineu un col·lectiu de britànics fent mans i
mànigues per organitzar un concert en anglès al seu poble?
O un habitant d’algun racó de França reivindicant l’ús social
del francès?

Malauradament, tant a Gavà, com a la resta dels Països
Catalans, la situació és ben diferent i s’han de sumar molts
esforços perquè se celebrin actes que haurien de sorgir de
manera natural.

Però a Gavà, ciutat de pagesos i obrers, estem avesats a
l’esforç i a la lluita contra les adversitats. Enguany s’ha plantat
la primera llavor del Correllengua. Una bona colla d’entitats
hi han col·laborat perquè durant un cap de setmana els
joves hagin pogut assistir a concerts en català, perquè els
diables hagin omplert els carrers de foc i espectacle, per
gaudir de la dansa de la Tornaboda –que ens és pròpia– o
per presenciar els cants de la nostra Coral centenària.

Entre tots hem demostrat que som un poble amb una cul-
tura rica i hem de seguir lluitant perquè els nostres signes
d’identitat no morin.

Mireia Valentí i Zurriaga
Membre del nucli local de la CAL

La paradoxa de reivindicar la llengua i
la cultura pròpies a casa nostra

ERC porta al Ple les demandes
dels veïns d’Ausiàs March

L’Ajuntament nega problemes
d’accés a les instal·lacions
esportives de can Torelló

Els passats 23 i 24 d’octubre va tenir lloc per primera vegada
a Gavà el Correllengua. El Correllengua és un conjunt d’actes
i activitats que s’organitzen al llarg de tots els Països Catalans
al pas de la Flama de la Llengua Catalana (que a Gavà va
arribar diumenge 3 d’octubre).

Dissabte 23, hi va haver un correfoc a càrrec de la Cia. Gene-
ral del Foc, i un concert de rock català a l’American Lake.
Diumege, 24 d’octubre, va tenir lloc una gimcana per a petits

i grans al Parc municipal, mú-
sica i dansa tradicional amb
l’esbart La Tornaboda i el Cor
la Igualtat, i un vermut po-
pular de cloenda.

En total es calcula que tres
centenars de persones van
participar als actes.

Diversos pares d'in-
fants i joves usuaris de
les instal·lacions espor-
tives municipals de can
Torelló s'han adreçat al
Grup Municipal d'ERC
per mostrar la seva
preocupació per la

dificultat d'accés amb vehicle privat al recinte esportiu,
especialment en els moments d'entrada i sortida.
Segons ens han explicat, en acabar els entrenaments o els
partits, o just abans de començar, les desenes de vehicles
que intenten accedir al recinte s'embussen a l'entrada, o bé
a la sortida, a causa de la circulació ràpida de l'avinguda del
Mar. El perill és més gran a la sortida, quan els vehicles que
surten intenten accedir al carril més allunyat, cap a Gavà.
D'altra banda, l'alternativa del transport públic no és realista,
atesa la manca d'adequació entre els horaris de pas dels
autobusos i els horaris d'inici i final dels entrenaments i partits.
Davant d’aquests fets, el Grup Municipal d'ERC va portar el
tema al Ple Municipal del 28 d’’octubre, i va instar el govern
municipal a facilitar l'accés amb cotxe al recinte esportiu de
can Torelló, especialment en el moment de les sortides
multitudinàries després dels partits i entrenaments.
La resposta municipal, per boca del regidor Obispo, va ser
que l’Ajuntament no havia detectat altres problemes que
els puntuals derivats del trànsit, per la qual cosa no tenia
previst fer-hi res.

Diversos militants i sim-
patitzants d’ERC-Gavà que
viuen al barri d’Ausiàs March
van demanar al Grup d’ERC
que traslladés al Ple de
l’Ajuntament la proble-
màtica situació de perill per
als vianants als carrers
d’Apel·les Mestres i Joan
Carles I. De fet, el dia 3
d’octubre va tenir lloc al
barri una assemblea organitzada per l’Associació de Veïns i
Cultural Ausiàs March, que va sol·licitar a l’Ajuntament que
s’hi construïssin passos de zebra elevats per evitar que els
cotxes circulin a alta velocitat, així com més presència de
policia municipal per controlar els estacionaments indeguts.
D’altra banda, els dies 9, 10 i 12 d’octubre es van recollir
signatures en suport de les peticions anteriors, i demanant
també al delegat del govern més presència de la policia es-
tatal al barri, per garantir la seguretat dels veïns i veïnes
residents, i un control exhaustiu i preventiu del possible tràfic
de drogues i actes delictius que s’està detectant al barri.
ERC va portar aquests problemes al Ple Municipal del 28
d’octubre, i el govern municipal va contestar que, tot i que
encara no havia rebut formalment les peticions veïnals,
estudiaria el tema per trobar la millor solució.
ICV va criticar que ERC portés al Ple Municipal aquestes
reivindicacions veïnals. ERC va respondre refermant la voluntat
de portar al Ple totes les reivindicacions veïnals basades en
problemes reals i concrets dels barris de Gavà.



El sou dels alts càrrecs de
confiança municipals
A inicis del nou curs polític, el govern municipal va respondre
a una pregunta d’ERC sobre els sous bruts anuals totals que
cobren els assessors i alts càrrecs municipals, que reproduïm
en taula adjunta. Els sous més alts, de més de 58.000 €,
corresponen als directors de les diferents àrees municipals i
al conseller-delegat de GTI, Diego Jiménez. Aquest sou iguala
aproximadament els dels 6 tinents d’alcalde
i està poc per sota del de l’alcalde.
A títol comparatiu, els sous superen els
d’alguns alts càrrecs de la Generalitat, com
el d’alguns caps de gabinet, o fins i tot el
dels subdelegats territorials a l’Alt Pirineu
o a la Catalunya Central.

La festa d’inauguració del nou
Ajuntament va tenir un cost
de 58.100 €

Abans de l’aprovació del pressupost
municipal per al proper any 2005, la
llei estableix que cal aprovar els
comptes municipals de l’exercici an-
terior, l’any 2003. Durant aquest
procés, se sotmeten a revisió de
tots els grups municipals els comptes
de l’exercici finalitzat, cosa que
permet conèixer exactament en què
s’ha gastat els diners el govern mu-
nicipal.
En aquest cas, l ’examen dels

comptes i les aclaracions posteriors que aquesta anàlisi ha
comportat ha permès esbrinar el cost que va tenir la macro
festa d’inauguració del nou edifici de l’Ajuntament, celebra-
da amb tots els fastos el mes d’abril de 2003. Aquesta xifra,
que havia estat gelosament amagada sota diversos epígrafs,
ha resultat ser finalment de 58.100 €, és a dir, gairebé 10
milions de les antigues pessetes. La xifra estava soterrada
dins de la comptabilitat de l’empresa municipal GTI, i no
figurava entre la facturació ordinària de l’Ajuntament o els
organismes autònoms.
La xifra de 58.000 € resulta escandalosa si la comparem amb
la xifra total pressupostada aquest any 2004 en atenció
domiciliària a ancians (35.000 €), beques i ajuts per a famílies
amb problemes (23.000 €), subvenció a les associacions
veïnals (14.000 €) o a associacions juvenils (25.000 €), etc.

El govern local augmenta els impostos locals d’un 3,2%
El Ple Municipal del 28 d’octubre va discutir i aprovar les
Ordenances fiscals locals, és a dir, els impostos i taxes municipals
per a l’any 2005. Entre aquests n’hi ha de tan importants
com el recàrrec a l’impost de béns immobles (l’antiga
contribució), l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys
(plusvàlua), o les taxes i preus públics pels serveis de
clavegueram, recollida d’escombraries, cementiri, guals, etc.

Aquests impostos corresponen al 69% del total dels ingressos
municipals previstos per al 2005. Altres vies d’ingressos són
les transferències de l’Estat i la Generalitat (un 28%) i els
ingressos derivats de la gestió de concessions, venda de
terrenys, guanys d’empreses municipals o aportacions d’em-
preses privades (a canvi de facilitats en la concessió de llicènci-
es, per exemple), que són el 3% dels ingressos municipals.

Així doncs, bona part del pressupost local recau en les espatlles
dels veïns i veïnes. Per al 2005, el govern local (PSC-ICV) ha
decidit apujar els impostos locals d’un 3,2%, més que la inflació
prevista per al 2005, que és del 2%. Tot i això, alguns
impostos, com el de circulació, pujaran d’un 10%. En conjunt,
els ingressos previstos per a 2005 comparats amb els previs-
tos al 2004, en concepte d’impostos i taxes municipals, pugen
d’un 5% (s’apugen els impostos i també hi ha més gent que
pagarà, per l’augment de població i activitat).

ERC s’ha abstingut o ha votat en contra de cadascuna de les
ordenances proposades perquè considera que, tot i que cal
pagar impostos per mantenir uns  bons serveis, la pressió
fiscal local, d’uns 490 € per persona i any, és un xic excessiva
(comparativament, a Barcelona és de 515 € mentre que a
Sabadell és de 360 €). Les postures dels altres grups han
estat el vot a favor (PSC i ICV), l’abstenció (CiU) i el vot en
contra (PP i EUiA).

• Taxa d’escombraries: ERC proposava la bonificació del
50% per a les famílies nombroses. Fou rebutjada amb els
següents vots: 13 No (PSC-ICV) contra 6 Sí (ERC, EUiA i
PP) i 2 abstencions (CiU).

• Zones blaves: ERC proposava la gratuïtat dels 15 primers
minuts d’estacionament en la zona blava. Rebutjada amb
els vots: 12 No (PSC), 9 Sí (ERC, EUiA, ICV, CiU, i PP).

• Zones blaves: abans de posar una multa per excedir el
temps màxim d’estaciona-
ment menys d’un quart
d’hora, es faria un avís previ
sense càrrec. Proposta con-
junta d’ERC i EUiA, votada
conjuntament amb l’anterior.
Rebutjada amb els següents
vots: 12 No (PSC) i 9 Sí (ERC,
EUiA, ICV, CiU i PP).

• Abonament esportiu per a joves: creació d’un
abonament per a joves de 18 a 30 anys per accedir als
equipaments esportius municipals. Proposta conjunta d’ERC
i EUiA. Va ser rebutjada amb els següents vots: 12 No
(PSC), 6 Sí (ERC, EUiA, CiU i PP), 1 abstenció (ICV).

A més d’aquestes esmenes, ERC donà suport a dues propostes
d’EUiA per bonificar l’ús de mesures mediambientals i de
reducció de la despesa energètica en construccions, i perquè
l’impost d’escombraries fos progressiu segons la renda de
cada unitat familiar. Foren rebutjades per 13 vots en contra
(PSC-ICV), 6 a favor (EUiA, ERC, PP) i 2 abstencions (CiU).

Les esmenes d’ERC-Gavà:

Alts càrrecs no funcionaris - Ajuntament de Gavà

Director Àrea Alcaldia i Presidència
Director Àrea Urbanisme

Director Àrea Economia i Hisenda
Director Àrea Serveis Generals

Director Àrea Serveis Personals
Conseller Delegat GTI

Gerent PRESEC i Gavanenca Obres
Cap Serveis Informàtics

Gerent Patronat Serveis Comunitaris
Gerent Patronat Esports

Cap Recursos Humans
Coordinador Civisme i Protecció Civil

Gerent Gavà Televisió

Total brut anual
58.282,28 €
58.282,28 €
58.282,28 €
58.282,28 €
58.282,28 €
58.281,28 €
56.730,66 €
54.668,60 €
54.549,46 €
54.549,46 €
49.337,26 €
46.200,00 €
43.097,04 €



Desastre a l´Agenda-21
El dia 16 d´octubre se celebrà el II Fòrum
Ambiental. Aquest cop l’objectiu era la
diagnosi: entre tots calia definir una foto
fixa de l’estat ambiental actual del nostre
municipi. Però, en començar, només hi
havia unes quaranta persones. Si restem
regidors, tècnics, organitzadors, càmeres

i fotògrafs, només hi quedàvem uns… quatre gats?

Deprés, a les primeres crítiques sobre la prediagnosi, el govern
municipal (PSC-ICV) va defensar ferotgement la seva posició,
transformant el possible debat en rèpliques constants de
valoracions i justificacions polítiques que no portaven enlloc.
Va ser un espectacle lamentable, patètic, que va fer pensar
a marxar a més d’un participant. En teoria, calia debatre els
comentaris, propostes i suggeriments que l’organitzador havia
recollit abans de la sessió, sobre una prediagnosi que ni tan
sols se’ls havien fet arribar impresa. Els comentaris van ser
pocs i les propostes van ser menys. Tot plegat va ser
teledirigit, lent, impossible de debatre i molt desesperançador.

El procés participatiu no es va veure. En canvi, les justificacions
polítiques de l´equip de govern sobre la seva gestió estaven
fora de lloc, ja que hi ha un Ple per aquesta funció. Només
es tractava d’escoltar què deia la gent. Simplement escoltar,
per aconseguir una bona fotografia de la situació ambiental.
Però és clar que la participació per a ells no és clau, sobretot
si recordem les paraules musicals del discurs oficial d’obertura
del I Fòrum, on tothom va quedar meravellat dels pocs
problemes mediambientals que, segons el goven local, patia
el  nostre poble (i, és clar, res sobre el soroll dels avions!).

Si el III Fòrum, que és el més important, on es discutiran les
propostes d’acció per millorar el medi ambient, segueix les
mateixes pautes que aquesta segona funció, la ciutadania
haurà perdut la gran oportunitat de participar en l´auditoria
ambiental municipal, i l’equip de govern haurà obtingut una
diagnosi plàcida, però sense una veritable participació
ciutadana, que segons es deia quan això va començar, «era
fonamental». Veurem com acaba tot plegat.

Albert Massana i Gràcia
Membre del Consell Municipal del Medi Ambient

El Far, 22/10/04

El Far, 29/10/04

20 minutos, 08/10/04

El Punt,17/10/04

El Periódico, 04/10/04

La baixa assistència ciutadana i
l’actitud agressiva del govern munici-
pal frustren el II Fòrum Ambiental
El passat dissabte 16 d’octubre al matí va tenir lloc el II
Fòrum Ambiental, és a dir, l’assemblea participativa que havia
de validar o modificar les conclusions de l’auditoria
mediambiental (vegeu-ne un resum a L’Eramprunyà del mes
d’octubre) realitzada pels tècnics a partir dels problemes
detectats en el I Fòrum Ambiental.
La prediagnosi elaborada pels tècnics posava en evidència
algunes de les deficiències mediambientals de la gestió mu-
nicipal, social o econòmica al nostre terme. Entre les principals
mancances que els ciutadans de Gavà han detectat, en citem
algunes de força significatives:
• Pla de Ponent: pèrdua

d’entitat del darrer cor-
redor verd entre la plana
del Llobregat i el parc del
Garraf.

• Contaminació: no
existeix a l’Ajuntament
cap cens o registre similar
d’activitats potencialment contaminants.

• Espais i espècies d’interès: no n’hi ha cap inventari, i les
zones humides existents no es protegeixen.

• Residus: implantació insuficient de recollida selectiva de
totes les fraccions, a tots els barris.

• Abocador: l’abocador del Garraf segueix en funcionament
i la seva contaminació encara ens afecta.

• Aigües: baixa qualitat dels aqüífers, contaminació de les
aigües i mala gestió de l’aigua.

La discussió del II Fòrum Ambiental havia d’aprovar o canviar
aquesta diagnosi. Així, per exemple, l’assemblea va votar
(de forma incomprensible, només explicable pel caos amb
què es desenvolupava el debat) que a Gavà hi havia massa
participació ciutadana, i no en calia més.
Un futur III Fòrum Ambiental ha d’aprovar ara les propostes
d’acció que caldrà que el govern local adopti per protegir el
medi ambient i evitar-ne encara més la degradació.



S’aprova el nou Reglament orgànic municipal (ROM)

ERC es queda sola demanant més
participació i més control al govern

Després de 15 anys de vigència de l’anterior ROM, el nou presenta alguns evidents dèficits democràtics i arriba a significar un
retrocés en la participació ciutadana. En general, el trobem intervencionista, amb un tractament dels grups polítics inacceptable.
Primer: aquest nou ROM ha estat elaborat sota el signe de la por i la desconfiança. Per exemple, tal com queda redactat
l'article 123, propostes que abans les associacions de veïns podien fer al Ple Municipal en forma de moció, ara no seran
viables. Una proposta  de resolució com la de la guerra de l'aigua serà impossible de presentar. I això perquè, ara, només es
podran presentar propostes de resolució de competència del Ple. I les competències del Ple són molt reduïdes i no abasten
de cap manera la totalitat de competències municipals. Però és que, a més, en aquesta línia de retrocés de la participació
ciutadana, el nou ROM elimina els Consells de Participació Ciutadana. Aquests Consells eren oberts a tota la ciutadania, sense
cap  exclusió. Doncs bé, aquests Consells, aquestes autèntiques assemblees de ciutat, desapareixen del nou ROM, substituïdes
per un Consell de Ciutat (articles 131-134) on no hi pot participar tot aquell ciutadà interessat, sinó que només un nombre
limitat: trenta ciutadans presumiblement independents davant de trenta-dos escollits pel Ple o l'alcaldia. Passem doncs d'un
model assembleari obert a un model estamental, de «notables», tancat. Tot plegat fa un tuf anacrònic que recorda la
«democràcia orgànica» o els Estats Generals de «l'Ancien Régime» anteriors a la Revolució francesa.
Segon: el ROM proposat té una vocació intenvencionista totalment anacrònica i inacceptable
sobre la vida i funcionament intern de les entitats locals. Ens referim concretament a
l'article 137, que estableix els procediments que les entitats locals han d'efectuar per
poder exercir els drets de sol·licitar audiències públiques i de plantejar iniciatives populars.
Aquest article estableix que necessàriament ha de ser una assemblea general de l'entitat
en qüestió la que ho acordi. Aquesta prescripció entenem que representa una ingerència
intolerable en la vida interna de les entitats locals. Entenem que el món associatiu ja
s'autoregula a través dels estatuts propis de cada entitat, que ja preveuen quin és l'òrgan
intern –presidència, junta directiva o assemblea general– competent per prendre
determinades decisions. Aquestes associacions són autònomes respecte de la institució
municipal, i per tant trobem totalment fora de lloc que des d'un ROM se'ls obligui a seguir
un determinat procediment en la presa de decisions internes.
Tercer: aquest ROM minimitza els drets dels grups polítics municipals. Si ens fixem en els drets sobre consulta i iniciativa
popular, veurem que s'explicita que els ciutadans tenen dret a exercir aquestes iniciatives sobre «assumptes de competència
municipal que tinguin caràcter local» o «propostes d'acords o actuacions o projectes de disposicions de caràcter general en
matèries de competència municipal». En canvi, quan es recullen els drets i les formes de participació dels regidors del plenari,
a l'article 66, ens trobem que els regidors i grups polítics només podem presentar propostes de resolució, no sobre temes
generals de competència municipal, sinó només sobre temes de competència del Ple. Que com saben tots vostès no
abasten en absolut el total de competències municipals. Un regidor d'oposició, segons aquest ROM, no pot presentar
propostes de resolució sobre problemàtiques veïnals concretes, o sobre la destinació dels equipaments públics locals, per
exemple. Neguen vostès la possibilitat de portar aquests temes al ple i votar-los. Votar, els recordo, és l'essència de la
democràcia. Ens trobem davant d'una restricció de drets fonamentals.
En resum, han fet un Reglament orgànic municipal que dubta de la participació ciutadana, s'ingereix en la vida interna de
les associacions locals, i limita les possibilitats d'actuació dels regidors de l'oposició. Per tant, no podem votar-hi a favor.
La conseqüència és clara: ERC farà els possibles perquè vostès deixin de tenir majoria absoluta. I, quan això passi, no dubtin
que proposarem un nou ROM que, aquesta vegada sí, vegi la ciutadania sense reserves i contempli la pluralitat d'opcions
polítiques del Ple com un valor, i no com una nosa.

Aspectes significatius del
nou Reglament orgànic
Positius:
• La ciutadania pot plantejar precs i
preguntes a l’alcalde, durant els plens
(però sense dret de rèplica).
• Amb 1.000 signatures es pot
demanar una audiència pública
(assemblea no decisòria on
l’Ajuntament explica la seva política i
respon a les preguntes de la gent).
• Amb 4.000 signatures es pot pre-
sentar una iniciativa popular (presen-
tar un text al Ple perquè sigui votat),
i amb 5.000 signatures es pot
demanar una consulta popular
(referèndum no vinculant).

Negatius:
• Se suprimeixen els Consells de
Participació Ciutadana, de naturalesa
assembleària i oberts a tothom.
• Les entitats només poden presen-
tar propostes per ser votades pel Ple
si l’alcalde accedeix a la petició.
• L’oposició no pot presentar mo-
cions sobre qualsevol temàtica local.

Discurs de Marcel·lí Reyes al debat del nou ROM (extractes)

Després d’un període d’exposició pública durant el qual només ERC hi va presentar
al·legacions, el Ple Municipal del passat 28 d’octubre va aprovar el nou Reglament
orgànic municipal (ROM), el document que regula el funcionament de l’Ajuntament
en allò que fa referència a la relació amb la ciutadania, regidors i grups polítics locals.
El resultat de la
votació va ser de 20
vots a favor de la
proposta de nou ROM
i 1 vot en contra, el
del Grup Municipal
d’ERC, amb una
oposició que queda
justificada amb el
discurs transcrit a peu
de pàgina.
Tot i que en un
principi tots els grups d’oposició havien plantejat desenes d’esmenes, al final va
prevaldre el text elaborat pel PSC, amb lleugeres modificacions, que tots els grups
d’oposició excepte ERC van acabar acceptant. En aquest procés, l’esmena més
rellevant que es va incorporar va procedir d’EUiA, i és la que obre la porta perquè la
ciutadania pugui fer precs i preguntes directament a l’alcalde durant el ple. Tal com
ha quedat redactat, però, els ciutadans que utilitzin aquesta via no gaudiran de dret
de rèplica. És a dir, el govern local tindrà sempre la darrera paraula en tots els temes.

Marcel·lí Reyes va defensar
en solitari més participació



Edita
Fundació Josep Irla

Revista elaborada pel
Grup Municipal d’ERC
Telèfon: 659 76 32 58

Secció local d’ERC de Gavà
www.esquerra.org/gava

gava@esquerra.org
Ap. de correus 24

08850 Gavà
Aportacions d’ajut al compte: 2074/0048/04/2109957692

Revista de Premsa:
El Periódico,  17/10/04El Punt,  29/10/04

La Vanguardia, 08/10/04

El Periódico, 07/10/04

El Punt, 14/10/04 Avui 10/10/04


