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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà 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:     
 
Després d’una àmplia mobilització ciutadana en contra del projecte d’instal•lar un gran saló 
de jocs i apostes al mig de la Rambla de Gavà, el govern municipal ha fet, a més d’algunes 
manifestacions públiques, un seguit de passos que entenem totalment insuficients, si 
realment el govern municipal vol fer costat a la legítima i encertada oposició veïnal a 
aquest projecte. 
 
El govern local ha actuat a remolc de la creixent oposició ciutadana a aquest saló de jocs. 
Així, “l’informe sobre la incidència en el medi social i urbà i possibles repercussions de la 
instal•lació d’un saló de joc de la rambla de Gavà”, amb data 15 de gener de 2014, s’envia  
a la Generalitat molts mesos després que el govern municipal atengués amb un brevíssim 
escrit la petició formulada per a que l’Ajuntament es manifestés documentalment  al 
respecte. Una demostració del que diem és que aquest informe de gener, qualificat de 
“complementari” a la carta signada per l’alcalde Joaquim Balsera en la mateixa data, es 
valora la instal•lació d’aquest saló de jocs com a “gens adequada”, quan l’anterior escrit, 
signat per la tinenta d’alcalde Raquel Sánchez, la valorava només com a “poc adequada”, i 
a la carta enviada per l’alcalde al conseller Mas-Colell el 17 de novembre de l’any passat, 
la qualificava de “poc recomanable”. El canvi de “poc” a “gens” no és pas menor. 
 
Però ens interessa molt més el futur que analitzar el passat. Entenem que el govern 
municipal té a les seves mans diverses actuacions per aturar aquest projecte.  
 
 
Per aquest motiu, el grup que represento formula el següent 
 
Prec: 
 
Primer,  que tal i com indica l’article 15.2 del Decret 37/2010 d’aprovació del reglament de 
salons recreatius i de joc, s’elabori i s’enviï de manera urgent  un informe en matèria de 
seguretat ciutadana, signat pel president de la Junta de Seguretat Local, que no és altre 
que l’alcalde de Gavà,  en tant que és l’òrgan competent . Com assenyala l’article 15.2, 
aquest informe “és determinant per a la resolució” de la sol•licitud de l’autorització per part 
de la Generalitat. 
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Segon, que  tot i que en el capítol sobre l’ordenació urbanística d’aquest informe 
“complementari”, sorprenentment, no en fa cap esment, l’edifici on es vol instal•lar aquest 
saló de jocs és “disconforme” amb la normativa urbanística. Aquesta situació irregular ha 
estat destacada en diverses al•legacions veïnals per afegir un argument més per demanar 
que l’Ajuntament denegui les llicències d’obres i d’obertura. Un argument normatiu de pes, 
en tant que les úniques intervencions a l’edifici que es podrien arribar a autoritzar serien les 
relacionades estrictament amb el manteniment de la seguretat de la seva estructura i amb 
l’accessibilitat, cap ni una més.  
 
Demanem que el govern municipal atengui aquestes peticions veïnals contra l’atorgament 
de les llicències d’obres i d’activitats, i per tant, que la certificació de compatibilitat 
urbanística positiva que va emetre l’Ajuntament de Gavà l’any passat no doni pas una 
llicència d’obres, com la que ha sol•licitat l’empresa promotora del projecte de saló de jocs. 
 
 
 
 
Gavà,  23 de gener de 2014 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
 
 


