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Continuïtat en el projecte. 

Aquest programa és la plasmació d'una tasca contínua portada a terme en els darrers anys que ara es vol 
concretar en acció institucional a l'Ajuntament de Gavà. 

L’objectiu principal: un Ajuntament més democràtic. 

Som conscients que avui dia ja no és creïble la proposta de solucions miraculoses. Dir que un partit té la 
solució única a un o altre problema és demagògic i populista. No ens calen salvapàtries, sinó canvis en la 
forma de gestionar. 

Ja estem farts que uns quants (sempre els mateixos), s’aprofitin de la majoria absoluta per poder fer i desfer 
sense comptar amb la gent fins al cap de quatre anys, quan moltes coses ja s’han oblidat o quan la potència 
econòmica i mediàtica d’unes institucions que haurien de ser plurals, però que no ho són, dirigeixen i 
segresten el vot col·lectiu amb uns mètodes semblants als del vell caciquisme.  

Un altre Gavà és possible. 

Cal construir el futur d’una altra manera, aplicant una altra metodologia. Proposem substituir l’autoritarisme 
de la majoria absoluta per un altre model: la deliberació contínua entre Administració i administrat, 
mitjançant l’aprofundiment de la participació ciutadana. Participació a la qual cal dotar de mecanismes no 
només consultius, sinó autènticament deliberatius i copartíceps en la gestió i la presa de decisions 
municipals. 

El nostre objectiu principal és aprofundir la democràcia local més enllà de la participació electoral cada 
quatre anys. Volem fer arribar la política a la gent, transformar la passivitat en participació i generar una 
nova dinàmica, ja que el govern del municipi és cosa de tots, i amb el diàleg obert es reforcen les 
institucions i es revitalitza la mateixa societat. 

Volem un Gavà millor, per a nosaltres i per a les generacions futures. 

Per a nosaltres l’objectiu últim és la defensa del nostre territori, de les seves gents, de la nostra ciutat, i això 
significa tenir un model sostenible, solidari i a escala humana que reforci les bases econòmiques i socials, i 
també fer una renovació a fons de la manera de fer política. Perquè un dels dèficits més evidents de l'actual 
gestió municipal és la manca de participació dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics, la por al 
ciutadà i a la seva crítica, i la manipulació propagandística. Aquests trets han de ser substituïts, ja que en 
l'actualitat són obstacles a una vida democràtica integral i són la mostra evident de l'esgotament d'un model 
basat en el creixement urbà sense aturador, el culte a la personalitat, les corrupteles i l'electoralisme. 

El projecte que es presenta en aquest programa es basa en la recerca de noves formes de planificació i 
gestió, amb mesures concretes que incideixin en la vida i el benestar personal i social dels ciutadans i 
ciutadanes de Gavà, amb la preocupació efectiva per la qualitat de vida, amb el control del creixement de la 
ciutat, tot posant fre a l'especulació i a la destrucció del patrimoni natural i cultural. Volem que les coses 
siguin diferents, des d'aquí i des d'ara mateix. 

La gent d’Esquerra som garantia de coratge, independència i honestedat al servei de Gavà. 

Les dones i homes d'Esquerra Republicana de Catalunya, juntament amb la participació de significats 
independents, ens proposem que els temes veritablement transcendents, aquells que són en el debat 
públic, siguin els que centrin l'activitat política, i passin al camp de la gestió del territori des d'una visió 
integral. Això significa canviar substancialment les relacions existents entre creixement econòmic i 
creixement social, ara per ara gens equilibrades, i entre medi ambient i activitat humana, actualment 
falsament contraposades, i per tant  incidir fortament en els aspectes educatius i culturals. 

El nostre programa evidentment prioritza el marc local corresponent al nostre municipi, però sense oblidar 
com ens relacionem i interactuem amb els diferents fluxos espaciotemporals més pròxims. Això vol dir que 
cal valorar de forma honesta i coherent com depenem, què aportem, on anem i com ens comuniquem 
respecte a l’Àrea metropolitana i la comarca del Baix Llobregat. 

Tres-centes raons per plantar cara. 

En funció de la força que ens atorgueu mitjançant el vostre vot, ens comprometem a fer realitat les següents 
propostes: 

 



 

ESQUERRA PLANTA CARA... 

...per controlar que l’Ajuntament estigui al servei de tothom, sense exclusions 
 
 
 

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, PARTICIPACIÓ, COMUNICACIÓ, 
I IMATGE, PROMOCIÓ ECONÓMICA I NOVES TECNOLOGIES 

Objectiu: afavorir la participació i eliminar la prepotència. 
 

 
 

1.1. En participació ciutadana, 
 
1. Fomentar les consultes socials sobre temes estratègics des 
d’un punt de vista ciutadà: cal sotmetre a consulta ciutadana el 
Pla de Ponent. 
 
Millorar les regles de joc: obrir els Plens a la gent. 
 
2. Modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) a fi de 
garantir que les associacions locals amb més de 100 associats 
puguin presentar directament mocions al Ple Municipal sobre 
afers de la seva competència, sense cap tràmit d’aprovació prèvia 
per cap autoritat política local. 
3. Modificar el ROM per possibilitar que qualsevol ciutadà pugui 
intervenir al Ple Municipal en el torn de «precs i preguntes» sense 
cap altre límit que demanar-ho vint-i-quatre hores abans. 
4. Modificar el ROM per fer efectiu el dret d’iniciativa política 
dels regidors, sense excepcions ni limitacions. 
5. Retransmetre en directe, per la ràdio i televisió locals, els 
plens municipals, i fer-ne un  extracte al Brugués que reflecteixi la 
pluralitat del plenari municipal. 
6. Potenciar l’assistència ciutadana als plens municipals 
mitjançant l’anunci sistemàtic als mitjans de comunicació 
municipal i per megafonia. 
7. Elaborar el pressupost municipal de forma participativa, com 
a forma exemplar de participació i cogestió del govern municipal. 
8. Impulsar la igualtat atorgant a totes les entitats que tinguin 
més de 100 associats els mateixos drets de participació de què 
actualment gaudeix la Federació d’Associacions de Veïns de Gavà. 
9. Reglamentar la participació dels empleats municipals a les 
Jornades de Participació Ciutadana a fi que el seu vot dirigit no 
desvirtuï la voluntat dels participants cívics. 
 
Crear espais de debat i autogestió. 
 
10. Potenciar de forma descentralitzada els centres cívics de can 
Tintorer, Gavà-Mar, American Lake, Can Tries i Ca n’Espinós per 
convertir-los en el centre efectiu de la vida cívica del barri, amb 
serveis integrals: bústia de correus, sales d’actes, etc. 
11. Institucionalitzar-hi els Consells de Barri, organismes 
deliberatius presidits per les Associacions de Veïns de cada barri i 
integrats per la totalitat d’associacions de la zona i tècnics de les 
quatre principals àrees de gestió municipal. 
12. Crear, consensuadament amb les entitats veïnals, centres 
cívics a les Colomeres, les Bòbiles, Centre i Gavà Oest, que 
completin la xarxa actual. 
13. Ubicar en aquests centres cívics els esplais, associacions de 
veïns i centres d’informació i trobada juvenil de barri, així com 
Punts d’Atenció al Ciutadà, amb registre d’entrada i serveis 
d’informació atesos per personal qualificat i preparat. 
14. Institucionalitzar les associacions de veïns per canalitzar les 
queixes i propostes dels ciutadans dels seus barris, a través 
d’oficines de participació autogestionades. 
 
Fer una administració plural i participativa. 
 
15. Crear la «finestreta única» mitjançant la signatura de 
convenis amb les diferents administracions. 
16. Implantar un perfil  tècnic i no polític en les direccions del 
Museu, Ràdio Sellarès, Brugues, Gavà-TV, IMPAC, GTI, 

Gavanenca d'Obres, PRESEC, OMIC, etc. 
17. Evitar la redacció de «llistes negres» que excloguin 
ciutadans de Gavà de la participació en iniciatives i activitats 
organitzades pels organismes públics esmentats anteriorment. 
18. Obrir la participació als patronats i instituts municipals 
mitjançant l’elecció de representants entre entitats, associacions 
veïnals i clubs locals, i especialment incloure la participació 
d’associacions de veïns al Patronat de Serveis Comunitaris. 
19. Incentivar el voluntariat participatiu en aquests patronats i 
instituts, tot eliminant les dietes i despeses protocolàries 
excessives. 
20. Crear la Fira d’Entitats Cíviques i Socials de Gavà, en el marc 
de l’anual Fira d’Espàrrecs, per tal de presentar a la població la 
pluralitat associativa local, tot recuperant l’esperit de les Fires 
d’Espàrrecs que se celebraven als anys vuitanta a la Torre Lluc. 
21. Dotar de transparència els criteris de subvenció a entitats 
veïnals, de forma que els ajuts aportats per les administracions 
públiques responguin a criteris objectivables i no polítics. 
 
1.2. En mitjans públics de comunicació, 
 
22. Garantir amb urgència la veracitat i la pluralitat dels mitjans 
municipals de comunicació. 
23. Fer que aquests mitjans reconeguin explícitament el dret 
bàsic a la informació i a la comunicació. Això implica facilitar de 
forma efectiva l’accés a les informacions municipals, a les dades 
administratives del municipi i empreses públiques, i a la 
participació en els mitjans de comunicació. Cal també establir 
nous àmbits de discussió i participació, després de tants anys de 
manipulació i allunyament, creant fòrums de debat i opinió 
plurals. 
24. Garantir un consell d’administració plural per al Brugués, 
Ràdio Sellarès i Tele Gavà, i possibilitar la integració als cossos 
de redacció d’aquests mitjans d’aquells voluntaris que hi vulguin 
participar. 
25. Reservar espais de participació per a entitats i col·lectius al 
Brugués, Ràdio Sellarès i Tele Gavà, i reservar espais fixos en 
aquests mitjans destinats al resum dels plens, decrets i edictes 
municipals. 
26. Editar el Brugués i les revistes municipals en paper reciclat. 
27. Mancomunar  la  televisió local amb els municipis veïns, en 
una fórmula semblant a la de Ràdio Sellarès, de manera que es 
racionalitzi la relació cost/aprofitament social. 
28. Unificar la imatge corporativa impresa local, amb la fusió a 
Bruguers (capçalera normalitzada lingüísticament) de les 
capçaleres existents (Agenda, La Plana del Baix, les notes 
informatives no periòdiques, i altres publicacions). 
 
1.3. En informació, imatge i propaganda, 
 
29. Eliminar els elements de mobiliari urbà inadaptats a l’entorn 
(cartells de senyalització i altres elements propagandístics no 
estètics). 
30. Col·locar senyalitzacions discretes en tots els edificis 
protegits i indrets singulars de la ciutat explicant la seva vàlua i 
els motius de la seva protecció, tot creant una ciutat parlant. 
31. Eliminar festes privades, banquets d’inauguració i àpats 
col·lectius de regidors, càrrecs municipals i jeraquies afins a 
compte del pressupost municipal, així com d’altres despeses 
sumptuàries destinades a diferenciar i segregar els governants 



 

dels governats. 
32. Potenciar, en canvi, del concepte de Festa Popular, en el 
sentit igualitarista i republicà del terme. 
  
1.4. En promoció econòmica: imaginació i rigor. 
 
33. Crear el Consell Econòmic i Social local. 
34. Crear la Regidoria de Treball i Ocupació, per atendre les 
necessitats laborals. 
35. Planificar nous sectors industrials, seguint les directrius de la 
proposta «Gavà 2002, del Garraf al Delta», elaborada per 
DEPANA, encarats especialment a sectors de noves tecnologies 
relacionats amb el campus universitari de Castelldefels. 
36. Potenciar empreses i activitats que creïn llocs de treball 
estables i facilitin l’accés al treball dels col·lectius amb més 
dificultats d’inserció laboral. 
37. Bonificacions a les empreses i establiments que creïn nous 
llocs de treball, d’acord amb el previst a la Llei d’Hisendes Locals. 
 
En ocupació: 
 
38. Nomenar l’Ajuntament de Gavà com a centre col·laborador 
del Servei Català de Col·locació, i fomentar la coordinació amb els 
programes de la Generalitat i de la Diputació.  
39. Crear el Club de Feina i l’Observatori Permanent del Mercat 
Laboral local, a fi de detectar les mancances del mercat de treball 
i promoure l’ajust entre l’oferta i la demanda de llocs de treball. 
40. Crear una escola taller i casa d’oficis permanent, per 
rehabilitar l’Horta i les altres masies de la vall de la Sentiu. 
41. Modificar els cursos de formació continuada i ocupacional per 
adequar l’oferta de personal qualificat a les professions o tasques 
amb més demanda per part de les empreses de Gavà. 
42. Redactar i aplicar un pla d’igualtat de gèneres que permeti la 
incorporació de la dona al mercat de treball. 
43. Incentivar l’autoocupació; no només econòmicament, sinó 
també tot creant d’un servei d’assessorament sobre tramitacions, 
legalització, estudis de viabilitat i propostes de finançament. 
44. Proposar un acord de col·laboració amb els instituts financers 
públics de capital risc per oferir-los als emprenedors locals. 
 
En comerç: 
 
45. Estudiar i avaluar l’impacte de l’hipermercat de Barnasud. 
46. Impartir cursos de formació a petits botiguers. 
47. Fomentar la integració comercial i el cooperativisme sectorial. 
48. Potenciar el Consell de Comerç per fomentar la coordinació 
de les agrupacions comercials locals. 
49. Potenciar el comerç local, especialment als barris perifèrics, 
per tal de garantir que no seran barris dormitori. 
 
En indústria: 
 
50. Actualitzar el Pla Industrial de Gavà (PIGA). 
51. Habilitar, al Centre de Suport a l’Empresa, una unitat de 
serveis en noves tecnologies per a empreses de Gavà. 
52. Promoure l’atracció d’empreses netes i de noves tecnologies, 
amb la sinèrgia generada pel campus universitari de Castelldefels. 
53. Establir un viver d’empreses local. 
54. Fomentar la creació de PIMES i cooperatives locals. 
 
En pagesia: 
 
55. Implantar definitivament el Parc Agrari del Baix Llobregat, 
ampliat a la zona de les Malloles i la Murtra, d’acord amb les 
directrius de la proposta «Gavà 2002, del Garraf al Delta», 
elaborada per DEPANA. 
56. Netejar les corredores i establir un protocol robust de gestió 
de les comportes de la Murtra per evitar negades. 
57. Estudiar la qualitat de l’aqüífer deltaic i millorar-la. 
58. Promoure, econòmicament si cal, la creació d’una comunitat 
de regants per garantir els cabals necessaris per mantenir els 
conreus actuals, així com la qualitat de l’aigua.  
59. Fomentar la incorporació de jovent al treball agrícola. 
60. Crear i promoure de la marca Espàrrecs de Gavà. 

En turisme: 
 
61. Acabar el passeig Marítim. 
62. Revertir a públics i transformar en zona lliure els terrenys 
municipals arrendats. Establir zones de fontada gratuïta. 
63. Mancomunadament amb els municipis veïns, promoure un 
programa de turisme cultural i ecoturisme. 
64. Crear centres d’ecoturisme a les masies restaurades de la 
muntanya gavanenca. 
65. Crear una xarxa de senders rurals i vies verdes ben 
senyalitzades que permetin accedir al medi natural que ens 
envolta sense malmetre’l.  
66. Explotar els atractius ambientals i culturals de Gavà de 
forma que, sense posar-ne en perill l’existència, generin activitat 
econòmica i permetin crear empreses en el ram dels serveis. 
67. Fer un Pla d’hotels racional, que no sobreexploti el territori. 
 
1.5. En finances i impostos: més transparència. 
 
68. Fomentar la transparència: com a part d’un procés participa-
tiu d’elaboració dels pressupostos, l’expedient sencer dels 
pressupostos municipals i la seva liquidació han d’estar exposats 
de forma permanent al tauler d’anuncis i a la web municipal. 
69. Fomentar la participació: obrir un torn participatiu de 
suggeriments pressupostaris d’ingressos i despeses municipals, i 
possibilitar-ne la defensa i deliberació en el Ple Municipal. 
70. Eliminar la despesa supèrflua, com ara atencions 
protocol·làries i estudis o valoracions ficticis, que treuen diners 
de coses importants. 
71. Vincular reglamentàriament ingressos i despeses, per evitar 
que l’actual procediment de caixa comuna dificulti el control de 
la gestió municipal. 
72. Eliminar la TAMGREM del rebut de l’aigua, segons l’acord 
pactat entre l’administració metropolitana i el moviment veïnal. 
73. No augmentar impostos, taxes i preus, més que l’IPC. 
 
1.6. En societat de la informació: accés més fàcil. 
 
74. Realitzar xerrades divulgatives i cursos per promoure el 
coneixement del programari lliure, i l’ètica que hi ha al darrere. 
75. Editar i repartir gratuïtament CD’s amb programari lliure de 
tot tipus: oficina, multimèdia, jocs, aplicacions científiques, i 
sempre que sigui possible en català. 
76. Realitzar una prova pilot per a la incorporació del programari 
lliure i en català a les tasques de gestió municipals, en vista a 
una implantació generalitzada d’aquest tipus de programari. 
77. Estudiar l’estalvi potencial en llicències de programari 
propietari que pot representar la incorporació generalitzada de 
programari lliure, tant al maquinari de gestió municipal com al 
que és disponible per al públic jove, entitats, etc. 
78. Potenciar l’arribada de la banda ampla (cable) a totes les 
cases, a través del consorci Localret. 
79. Estudiar la viabilitat d’una xarxa telemàtica inalàmbrica WiFi 
d’àmbit local. 
80. Potenciar la introducció de la democràcia electrònica, a tra-
vés de l’organització de consultes socials de caràcter vinculant. 
 

 
1.7. En gestió del personal municipal: 

 
81. Fomentar la mobilitat funcional entre departaments i 
organismes municipals. 
82. Potenciar la creació de llocs de funcionariat en comptes de 
contractacions laborals, a fi de disminuir la precarietat laboral i 
fomentar la presa de decisions sobre criteris tècnics. 
83. Signatura dels convenis col·lectius en els terminis establerts. 
84. Complir, en els llocs de treball a les empreses i serveis 
municipals, les lleis d’integració de disminuïts psíquics i físics, i 
donar prioritat als aturats majors de 45 anys.  
85. Implantar progressivament la jornada laboral de 35 hores 
setmanals a l’administració municipal, i crear una mesa local per 
les 35 hores. 
86. Respectar els drets bàsics dels treballadors, el dret a un lloc 
de treball digne i a la minimització de les hores extres. 



 

ESQUERRA PLANTA CARA... 

...per construir un Gavà més endreçat i fàcil 
 
 
 

 

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, VIA PÚBLICA 
I PLANS D’ACTUACIÓ ALS BARRIS 

 

Objectiu: propostes concretes d’actuació urbana. 
 

 
2.1. En aparcament: els cotxes, que no molestin. 
 
87. Construir aparcaments gratuïts de temps controlat, 
subterranis, en tres localitzacions:  

• Plaça de l’Església 
• Plaça de Batista i Roca 
• Estació de RENFE. 

88. Construir aparcaments gratuïts en superfície a la plaça de 
Catalunya (dins del projecte de transformació en zona de 
vianants). 
89. Fer gratuïtes les actuals zones blaves, tot mantenint el temps 
màxim d’estacionament, però sense gravamen. 
90. Eliminar els espais d’aparcament reservats per als vehicles 
públics i privats del personal municipal. 
91. Modificar les Ordenances Urbanístiques locals per reduir el 
dèficit d’aparcaments. 
92. Habilitar zones d’aparcament reservats per als usuaris de 
serveis públics d’ús intens: 

• Correus.  
• Mercats i supermercats 
• Equipaments esportius i culturals 
• Ambulatoris 

 
2.2. En via pública: de tots i per a tots. 
 
93. Supervisar l’execució correcta d’obres municipals:  

• Informar directament els veïns afectats a fi que durant el 
període d’informació pública puguin efectuar suggeriments i 
al·legacions. 

• Mantenir informats els veïns afectats del començament de les 
obres i el temps de durada. 

• Executar les obres amb molèsties mínimes als ciutadans. 
• Vetllar perquè es compleixin íntegrament les mesures de 

seguretat tant pel que fa als treballadors com als vianants. 
• Mesures de compensació fiscal (reducció d’impostos) als 

establiments afectats per allargaments no previstos d’obres 
municipals a la via pública. 

• Realitzar un control de qualitat final per certificar la correcta 
realització de les obres. 

94. Ampliar els exigus carrils bici de Gavà:  
• Connectar el carril bici de l’avinguda del Mar amb el nucli urbà. 
• Segregar el carril bici de l’avinguda de Joan Carles I. 
• Connectar el carril bici de l’Avinguda de la riera de Sant 

Llorenç a la resta de carrils bici.  
• Fer efectiva la continuïtat del carril bici del passeig Marítim 

entre la riera dels Canyars i el carrer de Calafell. 
• Connectar tots aquests carrils bici urbans a la xarxa de 

camins rurals i senders de muntanya. 
95. Aprovar i iniciar l’execució d’un Pla per a l’eliminació de 
barreres arquitectòniques a la via pública.  
96. Suprimir la petició de permís previ per a les entitats cíviques, 
culturals i esportives per fer publicitat de les seves activitats a la 
via pública. Respectar els cartells anunciadors d’activitats socials, 
esportives o culturals. 
97. Ampliar els espais i plafons publicitaris perquè les entitats 
cíviques puguin anunciar les seves activitats. 
98. Crear una unitat antigraffiti, i perseguir els autors de pintades 
amb continguts delictius (racistes, xenòfobs). 
99. Aprovar i executar un pla de soterrament de les línies 

elèctriques i telefòniques. 
100. Garantir la conservació dels parcs i jardins, evitant que 
es degradin els jocs infantils, els sorrals i els parterres. 
101. Instal·lar zones per a les dejeccions dels gossos (pipí 
cans) allunyades dels sorrals i llocs de jocs infantils, i en 
paral·lel controlar i castigar els insolidaris que embruten la via 
pública fora d’aquestes zones habilitades. 
102. Aprovar i executar un pla d’embelliment escultòric 
dels barris i places de Gavà, a fi que aquests elements singulars 
serveixin de referents locals i contribueixin a l’arrelament local. 
Sense ànim d’exhaustivitat, proposem: 

• Monument a Pere Marc, a la plaça del mateix nom. 
• Recuperació de la font de la plaça de Magdalena Trias. 
• Homenatge als colonitzadors dèltics, a l’encreuament entre 

l’avinguda de Beltran i Güell i el camí Ral de València. 
• Font i nova urbanització de la connexió amb escales entre 

els carrers de la Pau i Jaume Huguet. 
• Monument a les Constitucions de Catalunya a la plaça de la 

Constitució. 
• Monument a la dona treballadora, a la plaça de les Panes. 
• Monument a Francesc Layret, a la plaça del Primer de Maig. 
• Monument a Joan Maragall, al passeig del mateix nom. 
• Monument al ferrocarril, a la plaça de l’estació. 
• Monument al Mil·lenari de Gavà, a la plaça de Catalunya. 
• Monument a la immigració, a la plaça Interior. 
• Monument a Joan Miró, a la plaça del mateix nom. 
• Monument a Pi i Margall, als jardins entre ens carrers de 

Sant Martí i Pi i Margall.  
103. Completar les rondes del nucli urbà tot potenciant 
urbanísticament la connexió entre l’avinguda de la Riera de 
Sant Llorenç i la carretera de Begues a la rotonda davant del 
sector de can Badosa. 
104. Completar la connexió de la trama urbana amb el 
sistema de rondes del nucli urbà, tot obrint un pas per a 
vehicles al carrer d’Aribau que connecti amb l’avinguda de la 
Riera de Sant Llorenç. Aquesta actuació possibilitaria la 
vianalització de la Rambla. 
 
2.3. En seguretat: protegir sense coartar. 
 
105. Instal·lar un local  fix de la Creu Roja a Gavà. 
106. Incrementar les dotacions en personal i material del parc 
de bombers. 
107. Establir un calendari de reunions entre els tècnics de 
protecció civil, associacions veïnals i Consells de Barri per 
acualitzar la prevenció i plans d’actuació en cas de catàstrofe. 
108. Establir un calendari de revisió i actualització dels plans 
de protecció civil dels edificis públics locals, siguin o no 
municipals (equipaments municipals, escoles, etc). 
109. Establir un calendari de revisió i actualització dels plans 
de prevenció i actuació en cas d’incendis forestals. 
110. Implantar de debò la policia de barri i promoure la 
proximitat dels mitjans de seguretat, mitjançant la creació 
d’una o dues comissaries descentralitzades. 
111. Coordinació permanent de la policia local amb les 
associacions de veïns, els centres cívics i els Consells de Barri. 
112. Potenciar amb el Parc Agrícola el servei de vigilància de la 
zona de conreus, per rebaixar l’important nombre de robatoris 
que s’hi produeixen. 



 

113. Implantar la nova comissaria de mossos d’esquadra i 
promoure el replegament de guàrdia civil i policia estatal. 
114. Redactar i aprovar una nova ordenança de limitació de 
soroll i vibracions, que es pugui aplicar als sorolls dels avions, de 
les pedreres i d’altres activitats industrials sorolloses. En el seu 
defecte, exigir a AENA una normativa de vols que no contempli 
sobrevolar el barri de Gavà Mar, tot donant preferència a la 
denominada «configuració oest» en la gestió de les pistes. 
115. Participar al Pla de seguiment dels sorolls dels avions de 
l’aeroport del Prat que sobrevolen Gavà. 
 
2.4. Plans d’actuació per barris. 
 
Al barri del Centre: 
 
116. Mantenir la seu institucional de l’administració municipal a 
l’edifici vell de l’Ajuntament, amb les següents funcions: 

• Un despatx d’Alcaldia. 
• Una sala d’honor per a recepcions oficials, legalment 

habilitada també per a la celebració de plens municipals. 
• Despatxos per als Grups Municipals. 
• Despatx, oficines i registre de la Comissió de Greuges. 
• Un punt d’atenció al ciutadà. 
• Uns serveis de seguretat ciutadana de proximitat. 

117.  Aprovar i executar un Pla de millora integral del mercat de 
la plaça Major, que contempli mesures per dinamitzar-ne 
l’activitat econòmica, orientada preferentment cap a la 
comercialització al detall de productes alimentaris. 
118. Instal·lar una minideixalleria al mercat de la plaça Major. 
119. Reformar l’edifici FORMO de la Rambla per adequar-lo com 
a Centre Cívic del barri del Centre. 
120. Restaurar la casa Torres-Clavé de la Rambla per adequar-la 
com a seu del Centre d’Història de la Ciutat i Arxiu Històric de 
Gavà. Instal·lar al solar del costat, de propietat municipal, l’Arxiu 
Administratiu de Gavà. 
121. Recuperar l’edifici de la biblioteca de l’American Lake i 
destinar-la a un ús cultural o educatiu, i rehabilitar-ne els jardins. 
122. Rehabilitar i destinar a Auditori per a música de cambra 
l’antiga seu de la Casa de València, al carrer de Salvador Lluch 
(fins fa poc, seu dels serveis econòmics municipals). 

 
Al barri de Gavà Mar: 
 
123. Construcció de l’escola pública CEIP Gavà Mar. 
124. Millorar la via pública: asfaltat de carrers, problemes 
d’inundacions, rectificat del gual de la riera dels Canyars, etc. 
125. Millora integral del tram final de la riera dels Canyars; 
estudi de la conversió en zona humida i compatibilització amb el 
dret a la salubritat dels veïns de la zona. 
126. Instal·lar fonts públiques al passeig Marítim. 
127. Modificar el planejament per impedir noves edificacions en 
el front marítim. 
128. Ampliació del camí de la Pava, en el marc de les directrius 
contingudes a la proposta «Gavà 2002, del Garraf al Delta», 
elaborada per DEPANA. 
129. Traslladar el pont per a vianants sobre la C-31 que hi ha 
davant de Belmar i Silvi’s a la zona de la Pava. 
130. Aprovar i executar un pla de protecció de la Pineda, d’acord 
amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, i d’acord 
també amb les propostes d’actuació contingudes a l’«Estudi sobre 
la franja litoral de Gavà» realitzat pel Servei d'Ordenació 
Urbanística de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona el 1995. 
131. Coordinar amb el Govern Central l’establiment d’un nou pla 
de millores d’accessibilitat a les platges. 
132. Refer la capa de rodadura del passeig marítim i del passeig 
per a vianants de l’Avinguda del Mar.  

 
Al barri de la Sentiu: 
 
133. Construcció d’un parc infantil a l’actual camp de futbol. 
134. Enjardinar, netejar i endreçar els trossos corresponents a 
l’Ajuntament de la carretera i carrer de la Sentiu. 

135. Cuidar les franges de protecció contra incendis forestals. 
136. Canalitzar la riera on hi ha el transformador. 
137. Ampliar l’horari del centre d’informació de can Llong. 
138. Mantenir i netejar la zona de fontada de la Sentiu.  

 
Al barri de can Serra i Balet: 
 
139. Millorar el sistema de clavegueram, per evitar les 
inundacions i les pudors. 
140. Controlar l’aparcament indegut de camions al vial de la 
Ctra. Sta. Creu de Calafell, rotonda i av. de Joan Carles I. 
141. Millorar la il·luminació de la plaça de les Panes (darrera 
del CAP Dr. Bartomeu Fabrés).  
 
Al barri de la Diagonal i al sector Oest: 
 
142. Pla de millora de l’avinguda Diagonal, que inclogui la 
substitució dels jocs infantils degradats, la millora de la 
permeabilitat i accés per als vianants, la millora de la visibilitat i 
transparència mitjançant la reducció dels parterres i la millora 
del sòl del parc central. 
143. Controlar els abocaments dels supermercats de la zona 
en els contenidors per a residus urbans. 
144. Realització d’un pas des de l’av. de Joan Carles I al carrer 
de Ramon Muntaner per accedir a la parada d’autobús. 
145. Impedir la implantació de zones blaves. 
146. Realitzar un estudi de millora de la vialitat, tot 
contemplant possibles canvis en el sentit obligatori dels carrers.  
 
Al barri d’Àngela Roca i les Panes: 
 
147. Pavimentar els carrers i mantenir la plaça interior dels 
pisos del Congrés. 
148. Incrementar els passos de vianants als principals carrers.  

 
Als barris de can Tintorer i can Pere Bori: 
 
149. Construcció d’un casal per a la gent gran al barri. 
150. Pla de millora de la Plaça de Catalunya segons el projecte 
d’ERC de vianalitzar l’espai i construir-hi el Parc Catalunya. 
151. Donar una solució definitiva al talús existent entre la 
Rambla de Pompeu Fabra i el carrer de Lamotte de Grignon. 
152. Eliminació dels pals d’alta i baixa tensió, especialment allí 
on les voreres són més estretes. 
153. Millorar i mantenir les places de la Mineria, de Joan Miró i 
d’Amadeu Vives. 
154. Col·locar enllumenat públic entre els blocs al carrer de 
Roger de Flor.  
155. Instal·lar una minideixalleria a Mercagavà. 

 
Als barris d’Ausiàs Marc i can Ribes: 
 
156. Permeabilitzar per a vianants el pas cap al parc de la 
Roca (Parc del Calamot), mitjançant el semisoterrament de l’av. 
de Joan Carles I. 
157. Arranjar el passeig arbrat per a vianants que voreja l’av. 
de Joan Carles I per llevant, tot connectant-lo sense barreres 
arquitectòniques amb les voreres del carrer de Sant Pere. 
158. Pavimentació i arbrat del carrer d’Ausiàs Marc i 
manteniment dels parcs en general. 
159. Promoure un conveni amb l’empresa elèctrica per soterrar 
el transformador del carrer d’Ausiàs Marc. 
 
Als barris de les Colomeres i les Ferreres 
 
160. Construcció del Centre Cívic del barri. 
161. Solució a la connexió dels carrers del barri amb l’avinguda 
d’Eramprunyà. 
162. Consensuar amb els veïns els plans d’usos dels locals 
municipals buits (actual taller ocupacional, aula taller, etc). 
163. Ampliar les voreres massa estretes. 
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ESQUERRA PLANTA CARA... 

...per construir un Gavà equilibrat en favor de les generacions futures 
 
 
 

 

ÀREA D’URBANISME, TRANSPORTS, MEDI 
AMBIENT, MANTENIMENT I HABITATGE: 

 

Objectiu: promoure un creixement equilibrat per un Gavà millor. 
 

 
3.1. En territori i urbanisme: 
 
En participació: 
 
164. Crear el Consell Consultiu d’Urbanisme previst a la Llei 

2/02 d’urbanisme de Catalunya, com a mecanisme de 
participació ciutadana en el planejament urbanístic local. 

 
En planejament i infraestructures: 
 
165. Dotar la regidoria de Medi Ambient de competències en 

planificació urbanística, per controlar de forma sostenible i 
ecològica el creixement urbà de Gavà. 

166. Decretar una moratòria per a totes les zones urbanitzables 
locals, incloses les siutades al Pla de Queralt (Pla de 
Ponent) per tal de redefinir el planejament urbanístic 
d’acord amb les directrius proposades a l’estudi «Gavà 
2002, del Garraf al Delta», elaborat per DEPANA com a 
alternativa al Pla de Ponent. 

167. Redactar el Programa d’Actuació Urbanística Municipal 
previst per la Llei 2/02 d’urbanisme de Catalunya, amb la 
participació del Consell Consultiu d’Urbanisme. 

168. Promoure el creixement sostenible i equilibrat per a Gavà 
i, en conseqüència, deixar sense efecte l’aprovació inicial 
del Pla de Ponent tal com ha estat presentat i assegurar el 
manteniment i la viabilitat del cinturó verd que actualment 
cobreix el Pla de Queralt i la vall de la Sentiu. 

169. Pactar amb la Generalitat la remodelació del camí Ral, 
especialment el nus de comunicacions del davant de can 
Torelló, tot eliminant-ne els bucles innecessaris. 

 
En planejament urbà per als barris: 
 
170. Aprovar definitivament un pla parcial de la Barceloneta, 

que tingui en compte la construcció de clavegueram i 
l’asfaltat, i la rehabilitació urbanística dels seus espais, 
alhora que previngui i elimini el perill d’avingudes en cas 
de torrentades. Actuar en aquest barri d’acord amb les 
directrius suggerides pel Síndic de Greuges de Catalunya. 

171. Connectar el barri de can Tries al nucli urbà mitjançant la 
urbanització del barri de la riera de Sant Llorenç, i alhora 
fer la bassa de laminació prevista a la riera. 

172. Executar el pla parcial del sector de les Ferreres, orientant 
els nous habitatges a les tipologies de pisos de lloguer i 
habitatges protegits. 

 
En vianalització: 
 
173. Crear una illa de vianants a la plaça de Catalunya, tot 

eliminant-ne els trams de carrer excessius i convertint la 
plaça central en un gran parc enjardinat. Proposem 
convertir en zones de vianants les parts superiors dels 
carrers de Sant Nicasi i Sant Isidre i reservar un espai 
adient per a l’aparcament gratuït dels veïns. 

174. Estendre l’illa de vianants del centre a la Rambla, tot 
vianalitzant-la, segons el model definit per a la Rambla de 
Vilanova, que creiem excel·lent i adient per a Gavà. 
Convertir en via urbana la c-245 (Ctra. a Sta. Creu de 
Calafell). 

3.2. En medi ambient: 
 
175. Realitzar una Auditoria Mediambiental de Gavà (segons 

l’Agenda 21), per avaluar i proposar el control o 
eliminació d’activitats molestes, nocives, perilloses i 
insalubres, determinats usos del sòl, sectors d'activitat, 
trànsit, demografia, residus industrials, contaminació, 
emissions gasoses, i sorolls. 

176. Aprovar el Pla Especial del Patrimoni Natural de Gavà. 
 
En gestió dels residus: 
 
177. Tancar l'abocador de la vall de Joan, dit del Garraf, i 

promoure’n la rehabilitació i restauració mediambientals 
l’any 2004, tal com està previst. 

178. Implantar a tot Gavà la recollida segregada de residus, 
en especial de matèria orgànica, i aplicació del programa 
Residu Mínim. 

179. Informar i sensibilitzar la ciutadania de la importància de 
la recollida segregada. 

180. Estudiar l’actual sistema de recollida d’escombraries i la 
possibilitat de resituar-ne algunes de les àrees 
d’aportació. 

181. Construir minideixalleries als mercats de la plaça Major i 
Merca Gavà. 

182. Perseguir les actituds incíviques en la disposició dels 
residus, prèvia campanya informativa clara i precisa dels 
drets i deures dels ciutadans. 

183. Ampliar la neteja viària i la recollida d’escombraries als 
365 dies reals de l’any. 

184. Clausurar els abocadors incontrolats a les zones rurals. 
 
En jardins i parcs forestals: 
 
185. Acabar la segona fase del Parc de la Roca (Parc del 

Calamot), tot restaurant la masia medieval de l’Horta. 
186. Impulsar el Parc Natural del Garraf, tancant 

definitivament el camp de tir i les pedreres. Restaurar 
aquests espais i promoure la seva vàlua.  

187. Adquirir i incorporar al patrimoni públic els terrenys de la 
baronia d’Eramprunyà.  

188. Requalificar com a espais protegits les zones del Pla de 
Queralt i la Sentiu per crear-hi el corredor biològic de la 
Sentiu – Canyars, en el marc de les directrius de l’estudi 
«Gavà 2002, del Garraf al Delta», elaborat per DEPANA. 

189. Crear el Parc Forestal Montbaig – Montpedrós i integrar-
hi les zones de la Sentiu, Pla de Queralt i Bruguers. Com 
a primer pas, crear un organisme públic gestor dels 
espais forestals de propietat pública de la zona: Parc de 
Gavà, can Mas i can Colomer de les Valls.  

190. Netejar els corredors boscosos de les línies elèctriques 
de mitjana i alta tensió. 

191. Protegir els espais forestals, netejar el bosc, especial-
ment el periurbà, i crear-hi zones de fontada i d’esbarjo. 

192. Potenciar l’Agrupació de Defensa Forestal, especialment 
els serveis de vigilància i guàrdia. 

193. Senyalitzar els camins de muntanya i elaborar una guia 
d'excursions.  

194. Arranjar, senyalitzar, netejar i vigilar, entre d’altres, els 
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següents camins:  
• De la Sentiu al castell d'Eramprunyà. 
• De can Tries a Bruguers per la font del Ferro. 
• De Bruguers al castell. 
• De la Sentiu a Campgràs per can Perers. 
• Del parc del Mil·lenni a ca n’Espinós. 

195. Restaurar la dotzena de fonts existents al terme de Gavà. 
196. Potenciar el Parc Agrícola local, ampliat a la zona de les 

Malloles i la Murtra, d’acord amb les directrius de la 
proposta «Gavà 2002, del Garraf al Delta», elaborada per 
DEPANA, com a mesura per garantir la continuïtat 
biològica i paisatgística del corredor biològic i cinturó verd 
que ens envolta per ponent.  

197. Redactar i aprovar un pla de protecció de la pineda litoral, 
d’acord amb el Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat, i d’acord també amb les propostes d’actuació 
contingudes a l’«Estudi sobre la franja litoral de Gavà» 
realitzat pel Servei d'Ordenació Urbanística de la 
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona el 1995.  

198. Redactar una Ordenança Municipal de regulació de la 
cacera a tot el nostre terme. 

199. Perseguir la cacera furtiva al nostre terme municipal. 
200. Perseguir les baralles clandestines amb gossos i galls que 

s’organitzen a la nostra ciutat, si escau amb l’aprovació 
d’una ordenança específica. 

 
En espais aquàtics i zones humides: 
 
201. Netejar la brutícia acumulada a les rieres del terme, 

conservar-ne els marges, protegir-ne la vegetació de 
ribera pròpia de les zones humides i naturalitzar el final de 
la riera dels Canyars. 

202. Executar el projecte de bassa de laminació de la riera de 
Sant Llorenç.  

203. Rehabilitar l'estany de la Murtra, tot netejant-ne les 
corredores, senyalitzant-hi els accessos, i creant-hi zones 
d'observació. 

204. Vigilar el retrocés de la platja de Gavà i actuar davant les 
administracions responsables per evitar els efectes 
negatius que sobre les platges tindrà l’ampliació del port 
de Barcelona i el desviament del riu Llobregat. 

205. Defensar les alternatives que evitin el perjudici a les zones 
d’especial protecció per a les aus.  

206. Modificar el planejament urbanístic per tal de protegir de 
forma efectiva les Zones Humides catalogades existents al 
terme municipal de Gavà. 

 
En política educativa i gestió local: 
 
207. Propugnar ecoauditories als centres escolars  de Gavà. 
208. Implantar les energies renovables en els edificis, 

instal·lacions i vehicles municipals, i realitzar una prova 
pilot d’aplicació de l’energia solar fotovoltaica.  

209. Redactar i aprovar un pla local d’estalvi energètic per 
racionalitzar-ne el consum i avaluar-ne l’eficiència. 

210. Facilitar als ciutadans informació sobre quins serveis 
energètics són necessaris, quines fonts energètiques 
poden cobrir les demandes de forma efectiva, quins costos 
econòmics i ambientals  té l’ús de cada energia, etc. 

211. Minimitzar els riscos ambientals, de salut i de seguretat 
dels treballadors municipals. 

212. Introduir criteris mediambientals en les noves obres 
municipals. 

 
3.3. En transports: 

 
213. Crear una línia d’autobús urbà d’interconnexió dels barris i 

que enllaci amb els altres serveis de transport, servida per 
microbusos elèctrics, i a baix preu. 

214. Promoure un nou ramal dels Ferrocarrils de la Generalitat, 
tipus “metro” totalment soterrat, entre Sant Boi i Gavà, 
amb parades a la plaça de Catalunya i a les Bòbiles (Línia 
12), previ estudi de necessitats i d’impacte ambiental. 

215. Promoure un servei de RENFE entre Castelldefels i 
Martorell que connecti les ciutats de la comarca. 

216. Introduir un nou traçat per algunes línies d’autobús 
entre Castelldefels i Barcelona, per tal que parin a la 
Sentiu. 

217. Ampliar l’horari de servei dels autobusos nocturns fins a 
les sis de la matinada. 

218. Instar RENFE a crear un servei nocturn de rodalia. 
219. Potenciar més línies d’autobús amb parada a Gavà Mar 

(L95 i L97). 
220. Protegir amb marquesines totes les parades d’autobús 

de Gavà. 
 

3.5. En manteniment: 
 

221. Plantar als jardins espècies autòctones de tipus 
mediterrani. 

222. Reutilitzar per al reg aigües grises. 
223. Revisar i fer funcional tot el sistema de depuració 

d’aigües. 
224. Suprimir els pals de les línies d’enllumenat, soterrant-les, 

als barris de can Tintorer, les Colomeres i can Tries.  
225. Estendre l’asfaltat, la rehabilitació de voreres i 

l’actualització de l’enllumenat al llarg dels quatre anys 
del mandat municipal, i acabar amb la pràctica 
electoralista de deixar-ho tot per als darrers mesos del 
mandat, just abans de les eleccions municipals. 

226. Millorar els petits espais urbans situats a: 
• Els Rierals i Barceloneta. 
• Plaça de la Bogeria. 
• Plaça de l'Església. 
• Habilitar un jardí i zona de jocs infantils a la Sentiu. 
• Dignificar l’espai entre les avingudes del Xaloc i la 
Sentiu d’aquest barri 
• Rehabilitar els espais entre edificis a can Tintorer. 
• Arranjar el talús entre la rambla de Pompeu Fabra i 
Lamotte de Grignon 

227. Dignificar els jardins de l’estació i adequar la tanca del 
carrer de Salamanca. 

 
3.4. En habitatge: 
 
228. Defensar un creixement ordenat i sostenible, amb un 

màxim de 150 habitatges nous anuals. 
229. Destinar la totalitat del patrimoni municipal del sòl, ja 

estigui en mans de GTI com d’altres empreses o 
organismes autònoms públics, a la construcció 
d’habitatges protegits, evitant que es destini aquest 
patrimoni públic a la construcció d’habitatges de renda 
lliure. 

230. Crear una Oficina de suport i promoció a la rehabilitació 
d'habitatges, especialment del nucli antic de la vila, en 
lloc de promocionar la nova urbanització, més cara, 
especulativa i agressiva per al medi. 

231. Divulgar i promocionar el catàleg d’habitatges protegits 
pel seu interès històric i arquitectònic. 

232. Estudiar i crear ajuts per a l’eliminació de barreres 
arquitectòniques, com ara instal·lació d’ascensors. 

233. Promocionar, en les noves construccions, un nombre 
significatiu d’habitatges de lloguer. 

234. Penalitzar l’existència d’un ampli parc d’habitatges buits, 
i afavorir-ne la concurrència al mercat.  

235. Elaborar i executar, d’acord amb al Generalitat, un 
programa de construcció d’habitatges assistits per a gent 
gran o amb disminucions. 

236. Recolzar i facilitar, d’acord amb la Generalitat, la 
instal·lació d’ascensors als blocs de pisos amb majoria de 
gent gran o discapacitada, i amb pocs recursos. 

237. Estudiar la possibilitat que l’Ajuntament o algun 
organisme autònom o empresa pública municipal actuï 
d’avalador en els contractes de compra o lloguer 
d’habitages per a joves, en el ben entès que el 
trencament de contracte per part del beneficiat ha de 
servir per incrementar el patrimoni públic d’habitatges. 
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ESQUERRA PLANTA CARA... 

...per un Gavà amb serveis i equipaments on tu siguis protagonista  

 
 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I A LA COMUNITAT: 
 

Objectiu: una ciutat per a viure-la i gaudir-la. 
 

 
 
238. Vigilar el funcionament correcte d’equipaments esportius, 

culturals i sociosanitaris, i efectuar-ne les reparacions i el 
manteniment necessari per evitar la degradació que molts 
d’ells presenten actualment. 

 
4.1. En sanitat i serveis socials: 
 
En serveis socials i atenció als desafavorits: 
 
239. Crear l’Institut Municipal de Serveis Socials, per coordinar i 

potenciar l’assistència social primària que és competència 
del municipi, amb participació real de les associacions 
ciutadanes i amb autonomia efectiva de gestió i dotació 
suficient. A aquest Institut es traspassarien tots els mitjans 
humans i materials actualment adscrits al departament de 
serveis socials. 

240. Dins d’aquest Institut, crear el Consell de participació 
ciutadana en Serveis Socials. 

241. Construir un casal per a la gent gran a can Tintorer. 
242. Potenciar els serveis d’ajuda domiciliària a la gent gran. 
243. Potenciar les bonificacions fiscals sobre tributs locals a 

pensionistes amb rendes baixes. 
244. Descentralitzar els serveis socials municipals tot aprofitant 

els centres cívics de barri i les seus de les entitats veïnals. 
245. Incrementar els ajuts a les entitats i col·lectius sense ànim 

de lucre que treballen amb malalts psíquics, físics o que 
tinguin un caire assistencial. 

246. Aprovar, coordinadament amb l’IMSERSO, un pla 
d’integració i suport als disminuïts físics i psíquics, en 
cooperació amb els departaments d’urbanisme i via 
pública. 

247. Impulsar la recentment creada fundació CAVIGA de forma 
que el nou taller ocupacional de can Calderon aculli l’actual 
equip de professors i els alumnes de l’actual centre 
ocupacional La Bòbila. 

248. Col·laborar en la implantació d’un centre de dia per a 
malalts d’Alzheimer i altres demències a la nova residència 
assistida per a la gent gran del carrer de la Concòrdia. 

249. Potenciar el reconeixement oficial pel Departament de 
Benestar i Família de l’entitat APAMM com a organisme 
col·laborador. Això ha d’anar acompanyat d’un increment 
significatiu en la dotació pressupostària en la lluita contra 
la drogoaddicció.  

250. Instal·lar el Centre d'Atenció Sociosanitari (CAS) del sector 
Costa de Ponent a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de la 
zona de la Pineda, de propietat municipal, que caldrà 
rehabilitar. 

251. Prioritzar el treball social comunitari de caràcter preventiu i 
descentralitzat. 

252. Controlar l’acompliment del pla Integral de Ca n’Espinós. 
 
En sanitat, higiene i salubritat: 
 
253. Crear el Consell de Sanitat local, amb representació de les 

entitats veïnals. 
254. Crear una oficina per seguir i prevenir els riscos laborals. 
255. Redactar i aplicar un programa d’atenció a la primera 

infància, en cooperació amb les ABS Gavà I i II. 
256. Construir un nou Centre d’Atenció Primària al barri de les 

Bòbiles. 

257. Dotar el conjunt d’ambulatoris locals de les especialitats 
necessàries per atendre la població. 

258. Estudiar i pressionar per millorar el servei d’ambulàncies 
i urgències. 

259. Potenciar els serveis personals d’assessorament i ajuda a 
les víctimes de maltractaments. 

260. Potenciar l’assistència a les famílies monoparentals. 
 
4.2. En cultura: 
 
261. Crear hotels d’entitats descentralitzats als centres cívics 

de barri. 
262. Obrir els equipaments escolars a les associacions i 

entitats locals, fora de l’horari lectiu. 
263. Promoure que els esdeveniments culturals i artístics 

locals estiguin organitzats per associacions i entitats 
locals. 

264. Augmentar la dotació als convenis i subvencions amb les 
entitats locals. 

265. Potenciar els artistes plàstics locals mitjançant 
l’habilitació d’un espai públic d’exposicions a l’edifici 
FORMO de la Rambla. 

266. Duplicar l’aportació municipal al Consorci per a la 
Normalització Lingüística, per garantir que tothom pugui 
aprendre català.  

267. Ubicar el Servei Local de Català en un edifici històric del 
centre de la ciutat. 

268. Crear una política local de publicacions culturals que 
serveixi per divulgar les recerques efectuades pels 
estudiosos locals, sense exclusions de cap tipus. 

269. Ampliar els horaris de les biblioteques 
 
En patrimoni històric: 
 
270. Fer del Museu de Gavà una institució oberta, 

participativa i gestionada amb criteris tècnics, no pas 
polítics, en contrast amb la situació actual. 

271. Destinar la casa Torres Clavé de la Rambla per al Centre 
d’Història Local i Arxiu Històric Municipal. 

272. Adquirir l'Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà i dipositar-ne 
el fons a l’Arxiu Històric Municipal. 

273. Rehabilitar i destinar a Auditori per a música de cambra 
l’antiga seu de la Casa de València, al carrer de Salvador 
Lluch (fins fa poc, seu dels serveis econòmics 
municipals). 

274. Vigilar el patrimoni històric i arqueològic del terme; 
d’una banda, tenir cura dels jaciments, i d’altra, 
connectar urbanisme i cultura per tal que, abans de cada 
actuació municipal sobre el terreny, s’avaluï la necessitat 
de realitzar-hi prospeccions d’urgència. 

275. Dedicar l’u per cent del pressupost de  totes les obres 
municipals per dotar alguns dels programes esmentats  
a continuació: 
• Parc arqueològic de can Tintorer. 
• Excavació i recuperació de les ruïnes ibèriques i 

romanes de can Valls i el Calamot: complementació  
de les mines de can Tintorer amb la difusió i 
integració de la resta  de vestigis històrics. Excavació 
del poblat del Calamot (parc arqueològic ibèric), i de 
can Valls de la Roca (parc arqueològic romà). 

• Traspàs a propietat pública, consolidació i excavació 
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del castell d'Eramprunyà (parc arqueològic medieval), 
declarat Patrimoni Nacional i Bé d’Interès Cultural, i 
restauració de l’ermita de Sant Miquel. 

• Ampliar les proteccions definides pel Catàleg del 
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Gavà. 

• Incentivar econòmicament la rehabilitació dels edificis 
d’interès historicoartístic catalogats.  

276. Redactar i aplicar un Pla de recuperació de masies que 
contempli la possible restauració i l’acolliment als plans de 
turisme rural. 

 
4.3. En solidaritat i cooperació: 
 
En informació i sensibilització: 
 
277. Incorporar l’Ajuntament al Fons Català de Cooperació per 

al Desenvolupament. 
278. Incorporar tècnics en cooperació a la valoració dels 

projectes presentats a l’Ajuntament per les ONG per 
obtenir les partides del 0.7 pel desenvolupament. 

279. Realitzar cursets de formació a la cooperació per mòduls. 
280. Organitzar brigades a camps de treball per cooperar amb 

el tercer món, i fomentar una autèntica política 
d’agermanaments. 

 
En cooperació i desenvolupament al Tercer Món: 
 
281. Dotar amb el 0,7% del pressupost municipal real el fons 

per a cooperació, i centrar-la en el desenvolupament humà 
(educació, sanitat, etc.) i ecològic. 

282. Fomentar tota activitat que potenciï la interculturalitat. 
283. Crear un Consell de Solidaritat vinculant, consensuat per 

les entitats, amb representants de les ONG locals, de la 
FAV-Gavà, i de tots els partits polítics (amb o sense 
representació local) i amb el suport de tècnics en 
Cooperació per al Desenvolupament. 

284. Facilitar el consum ecològic i just, apostant per l’economia 
social i solidària. 

285. Respectar l’autonomia de les ONG locals. 
286. Introduir els productes del comerç just, solidaris i 

ecològics a l’Ajuntament, patronats i altres ens públics de 
Gavà. 

287. Conscienciar sobre la condonació del deute de països del 
sud. 

288. Fomentar l’ensenyament de les llengües dels immigrants. 
289. Promoure activitats extraescolars solidàries i ecològiques. 
 
En ajuda humanitària: 
 
290. Coordinar el Consell de Solidaritat amb les grans ONG 

d’ajuda humanitària per a casos de catàstrofes naturals, 
militars, etc. 

291. Destinar el 15% de la partida del 0’7 per als casos 
d’emergència abans esmentats. 

 
4.4. En interculturalitat: 
 
292. Crear una oficina general d’informació a ajuda als 

immigrants. 
293. Potenciar la integració dels nens dels immigrants als 

esplais de la ciutat a fi que s’integrin amb facilitat en el 
marc social i cultural català. 

294. Als centres d’ordinadors oberts al públic (Casa Gran, Casal 
Sant Jordi, etc.), introducció d’alguns ordinadors amb 
teclat i programari lliure en àrab, berber, etc. 

295. Organitzar cursos i conferències divulgatives de cultura 
àrab. El coneixement de la diversitat afavoreix la 
tolerància. 

296. Organització, en el marc de la Fira d’Espàrrecs, d’un espai 
de la diversitat, amb mostres de les aportacions de la 
immigració a Gavà. 

297. Fomentar una distribució uniforme dels fills dels 
immigrants a les escoles locals, públiques i concertades. 

298. Dotar el Consorci de Normalització Lingüística de mitjans 
addicionals per establir programes adreçats 
específicament a la nova immigració. 

299. Implantar polítiques clares d’integració que tinguin com 
a finalitat última la incorporació dels nous immigrants a 
les formes socials occidentals i a la cultura i llengua 
catalana, sense complexos. 

 
4.5. En infància i joventut: 
 
300. Crear un pla d’habitatge jove, que inclogui la promoció 

d’habitatge de lloguer i protegit, dedicat especialment a 
les persones amb menys recursos. 

301. Impulsar i desenvolupar el Pla Integral de la Joventut. 
302. Creació del Consell del Pla Integral de la Joventut. 
303. Habilitar centres d’informació i trobada juvenil als 

centres cívics de barri i als instituts d’ensenyament 
secundari, tot descentralitzant els serveis de la Casa 
Gran. En aquest sentit, cal reobrir L’Informal.  

304. Crear aules d’estudi nocturn als centres cívics. 
305. Promoure l’ampliació dels serveis oferts pels centres 

d’esplai mitjançant convenis que potenciïn l’horari 
d‘atenció diari. 

306. Suspendre la cooperació amb l’exèrcit i promoure el 
pacifisme. 

307. Habilitar una casa de colònies i alberg municipal de 
joventut a la masia de l’Horta. 

308. Fomentar activitats que facin que els nostres joves no 
hagin de sortir fora de la ciutat per satisfer les 
necessitats d’oci, en col·laboració amb els professionals 
del sector i les entitats de lleure. 

 
4.5. En ensenyament: 
 
En nous equipaments escolars públics: 
 
309. Crear un nou CEIP públic al barri de les Bòbiles. 
310. Crear un nou CEIP públic al barri de Gavà Mar. 
311. Crear dues noves llars d’infants públiques, a càrrec de 

l’Ajuntament, dins del pla per a l’escolarització de 0 a 3 
anys impulsat per la Generalitat. 

 
En potenciar l’escola pública: 
 
312. Potenciar el Consell Escolar Municipal.  
313. Potenciar l’Escola d’Educació Especial Maria Felip. 
314. Potenciar el Centre de Recursos Pedagògics i promoure 

l’elaboració de crèdits sobre Gavà. 
315. Desenvolupar infrastructures adients: poliesportius, 

espais de reunió i descans per als mestres, eliminació de 
barreres físiques, aules específiques d’informàtica, i els 
corresponents tècnics necessaris i les biblioteques 
adients. 

316. Afegir del pressupost municipal, a efectes de millora de 
la infrastructura dels centres públics locals, la mateixa 
quantitat que aporta la Generalitat. D’aquesta manera es 
duplicarà la dotació econòmica als centres públics locals. 

317. Promoure la creació d’una federació local d’AMPA 
d’escoles públiques, destinada a cogestionar i distribuir 
els fons aportats per les administracions públiques en la 
millora de la infrastructura dels centres escolars públics i 
en la distribució de les beques de llibres i menjador. 

318. Adaptar el sistema de matriculació per tal d’equiparar les 
condicions d’admissió reals entre els centres públics i 
privats concertats, i garantir una distribució equitativa 
dels alumnes amb necessitats educatives especials. 
Potenciar la formació tècnica de qualitat tot impulsant 
l’oferta de mòduls professionals orientada a la demanda 
de les indústries de Gavà i de l’entorn (mòduls 
metal·lúrgics, químics, agrícoles, turístics, etc.). 

319. Crear una escola taller i casa d’oficis permanent, per 
rehabilitar l’Horta i les altres masies de la vall de la 
Sentiu. 
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En atendre col·lectius amb necessitats educatives 
especials 
 
320. Contractar personal especialitzat de suport al mestre, per 

afrontar de forma correcta els reptes de la nova 
immigració, integració de discapacitats, etc. 

321. Eliminar de forma real l’absentisme escolar. 
322. Ampliar els ajuts per a l’adquisició de llibres, beques de 

menjador, etc. i liquidar-les de forma urgent a l'inici de 
curs. 

323. Seguiment específic dels alumnes amb necessitats 
educatives especials i de col·lectius amb risc de no 
acreditar l’ESO. 

324. Elaborar sistemàticament previsions d’alumnes de Gavà 
que no acreditaran l’ESO per poder prendre a temps les 
mesures convenients d’encaix al món laboral. 

325. Organitzar, amb col·laboració de Treball i de Benestar 
Social i amb la participació de les empreses i centres 
educatius, plans de transició al treball (PTT) i de garantia 
social (PGS) específics i adaptats al teixit econòmic i a les 
peculiaritats dels joves de Gavà.  

326. Col·laborar en la dotació de les Unitats de Currículum 
Adaptat dels centres públics de secundària. 

327. Establir torns de permanència, en els centres escolars 
públics, dels treballadors socials i educadors de carrer 
municipals.  

328. Implicar el Departament d’Ensenyament en un pla de 
seguiment de l’aprenentatge del català a les escoles 
públiques i privades de la ciutat, per aconseguir que tots 
els alumnes arribin a una perfecta competència lingüística 
en català al final dels estudis. 

329. Garantir que la informació sobre recursos municipals arribi 
als seus destinataris i als centres escolars: campanyes 
sobre sida, informacions, activitats del Museu, etc.  

330. Instal·lar punts d’informació juvenil descentralitzats.  
331. Dotar l’Escola d’Adults amb un edifici específic i instar la 

Generalitat perquè pugui donar titulacions de graduat en 
educació secundària. 

 
En les escoles municipals: 
 
332. Reforma urgent dels mecanismes de gestió d’aquestes 

escoles, per tal d’evitar la subvenció pública a negocis 
privats de forma discriminatòria. 

333. Obertura de la condició d 'Escola Municipal a totes les 
acadèmies (música, pintura, dansa, teatre, manualitats, 
ceràmica, gimnàstica, etc.) que acompleixin  uns requisits 
mínims.  

334. Establiment d’un sistema de beques per als matriculats en 
aquestes escoles o acadèmies que no superin un mínim 
d’ingressos, sigui quina sigui l’acadèmia escollida. 

335. Descentralitzar als centres cívics de barri la formació 
continuada, i dotar-la de continguts útils, com ara 
informàtica, anglès, català, mecanografia, etc. 

 

En l’ensenyament universitari: 
 
336. Promoure la ubicació a Gavà, com a equipament 

universitari vinculat al campus universitari de 
Castelldefels, d’una Escola Tècnica d’Arts Teatrals al 
recinte de can Torelló. 

337. Promoure, també als terrenys de can Torelló, la creació 
d’una Escola Oficial d’Idiomes. 

 
4.5. En esports: 
 
338. Construir una piscina descoberta al costat de la masia de 

l’Horta, dins la segona fase de construcció del parc de la 
Roca (parc del Calamot). 

339. Potenciar la coordinació entre els jocs escolars i els clubs 
esportius locals per fomentar l’esport de base. 

340. Crear programes esportius a les instal·lacions municipals 
específicament adreçats a majors de 50 anys. 

341. Potenciar el servei de transport públic a la zona 
esportiva de Can Torelló. 

342. Elaborar un programa de subvencions als clubs en funció 
del nombre d’associats, les activitats i les classificacions 
assolides. 

343. Col·laborar amb els clubs esportius locals per dotar-los 
de seus adients, especialment pel que fa als clubs nàutic 
i de tir esportiu. 

344. Potenciar la coordinació o unificació dels clubs locals 
d’un mateix esport. 

345. Promoure la creació de clubs de natació, tal com hi va 
haver fins als anys noranta. 

346. Promoure la creació de clubs d’hoquei tal com hi va 
haver fins als anys noranta. 

 
 

Gavà, maig de 2003 
 
 
 

 
 
 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 


