Albert Massana i Gràcia, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya 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
El passat dia 3 de desembre l’equip de govern va fer la presentació dels resultats
del procés JUNTS PRO GAVÀ – MADE IN GAVÀ, que, en col·laboració amb
empreses i agents econòmics de la ciutat, ha acordat la necessitat d’establir un
seguit de mesures considerades prioritàries per dinamitzar l’economia local i
afavorir la implantació de noves empreses en els diferents polígons de la zona
industrial.
Entre les propostes classificades en els 25 primers llocs, n’hi ha algunes que es
podrien començar a posar en pràctica de forma ràpida, atès que no suposen una
inversió econòmica per part de l’Ajuntament, o bé perquè consisteixen en
intervencions davant de tercers, siguin empreses o altres administracions.
Algunes d’aquestes són:
1. Intervenció municipal davant de les empreses proveïdores del servei de fibra
òptica.
2. Inclusió del PEG a les rutes de patrulla de la policia local i coordinació amb la
seguretat privada de les empreses.
3. Eliminar la restricció que prohibeix tenir més d’una llicència d’activitat per a una
mateixa nau industrial, i unificar les normatives que regulen les activitats a les
diverses zones industrials, cosa que caldria fer mitjançant una modificació de
les ordenances del PGM, tramitada a iniciativa municipal.
4. Redefinició general de la connectivitat per bus dels polígons industrials, per tal
d’incrementar la freqüència de pas de les línies de bus que connecten la ciutat
amb Gavà Park i Castelldefels o creant un servei assimilable al d’una llançadora
entre l’estació de Renfe i diferents punts del PEG, propostes que d’altra banda
s’adiuen amb les mesures per a la millora del transport públic local proposades
pel Pla Local de Mobilitat aprovat inicialment en el passat mandat, i que
impliquen una primera intervenció davant l’Autoritat del Transport Metropolità.
5. Establir una figura d’interlocució única durant el procés d’implantació d’una
empresa a la ciutat i crear la Finestra Única Empresarial.

6. Identificar i analitzar els factors endògens de la ciutat que poden esdevenir
diferenciadors i/o complementaris de la resta de municipis de l’entorn.
Algunes d’aquestes propostes, d’altra banda, són les mateixes que van sorgir ara
fa sis anys del procés de reflexió conjunta denominat PADEOG, Pacte per al
desenvolupament econòmic i l’ocupació a Gavà. Tot i el temps passat, però, no
s’han fet realitat.
Per aquest motiu formulem el següent

Prec:
Que s’elabori i es faci públic un calendari que periodifiqui la realització de les
propostes prioritzades pel teixit econòmic local i els posi data.
Així mateix, que es calendaritzi la posada en marxa de les propostes que no
representen despesa municipal enunciades més amunt al llarg dels propers tres
mesos, de manera que se’n pugui fer un seguiment del compliment.
Gavà, 15 de desembre de 2015
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