
 

Andreu Pérez i Lorite, portaveu adjunt 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  
 
L'any 2009 la Generalitat de Catalunya, dins de la sisena convocatòria d’ajuts de la Llei de barris de 
la Generalitat de Catalunya, va aprovar el projecte Sector Serra de les Ferreres, amb un 

pressupost de 15.572.039 €. El 9 de gener de 2010 es va firmar el conveni que formalitzava el pla, 

però poc després el govern de CiU amb el suport del PP va aturar aquest programa d’actuacions. 
 
Tot i això, el 10 de març passat, amb motiu del Ple extraordinari sobre la pobresa, el Parlament de 
Catalunya va aprovar la següent instrucció: «El Parlament de Catalunya insta el Govern a fomentar 
la cooperació interadministrativa des dels municipis, els consells comarcals, les diputacions i altres 
ens supramunicipals per a impulsar un pla d’acció comunitària als barris amb més dificultats 
socioeconòmiques, dotant la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial, amb 10 milions d’euros, un fons plurianual per a la 
legislatura que en prioritzi l’acció comunitària per mitjà de les mesures següents: 

a) Fer convocatòries destinades als barris amb risc d’exclusió per a impulsar projectes 
transversals d’intervenció social i comunitària que en reforcin la cohesió i la inclusió social, a 
l’empara dels mecanismes i les estructures de desplegament de la Llei 2/2004. 
b) Prioritzar els barris amb més risc d’exclusió social, amb convocatòries específiques de 
rehabilitació d’habitatges que prioritzin situacions de riscs en els elements constructius. 
c) Impulsar els projectes destinats a aturar processos de degradació urbana. 
d) Activar els mecanismes que permetin la mobilització d’habitatges buits». 

 
Així mateix, per tirar endavant aquesta instrucció «el Parlament de Catalunya insta el Govern a 
incorporar les mesures (...) al pressupost de la Generalitat per al 2016 perquè siguin dotades 
econòmicament», i es preveu aportar, en un primer moment, prop de 10 milions d’euros. 
 
Es dóna la circumstància que la comissió de seguiment del projecte Serra de les Ferreres, formada 
per les associacions de veïns de can Tries i ca n’Espinós, altres entitats i les administracions 
implicades, no es reuneix des de fa tres anys. Creiem que, vist que la situació del Pla de Barris es 
comença a desbloquejar, seria convenient convocar de nou aquesta comissió de seguiment, per tal 
de tenir a punt projectes d’intervenció que puguin ser dotats tan aviat com s’aprovin els nous 
pressupostos de la Generalitat per al 2016, en el marc del pla de xoc aprovat pel Parlament el 
passat 10 de març, i per aquest motiu formulem el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a convocar de forma immediata la comissió de seguiment del projecte 
Serra de les Ferreres, a fir de tenir a punt projectes d’intervenció que puguin ser dotats tan aviat 
com s’aprovin els nous pressupostos de la Generalitat per al 2016, en el marc del pla de xoc 
aprovat pel Parlament el passat 10 de març. 
 
Gavà, 29 de març de 2016 
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Portaveu del grup municipal d’ERC  
 

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ  


