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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, 
 
FORMULO 
 
la següent pregunta per a ser contestada per escrit: 
 
Antecedents 
 
El bar “Els Punts”, al carrer de Pi i Margall, segons explica el mateix govern municipal, 
va ser objecte de vuit expedients, per incompliment horari (24/07/2010, 31/08/2010, 
27/05/2011, 16/10/2011 i 09/08/2013), sorolls molestos (22/08/2010, 16/10/2011 i 
09/08/2013), client amb tinença de drogues (16/12/2010), diligències penals per falta 
d’ordre públic (27/05/2011), incompliment de la llei anti-tabac (16/10/2011) i 
incompliments diversos (05/01/2012). 
 
A banda d'aquestes intervencions, durant l'any 2010. 2011,  2012 , 201 i 2014 la 
policia municipal a fet un control del local esmentat a diari, (mes de 96 vegades), 
aixecant actes i dessallotjant el bar en varies ocasions, altres vegades no s'han pogut 
comprovar els sorolls, si be si que s'han produit trucades dels veins. 
 
Aquest gener la policia municipal ha hagut d’intervenir 2 vegades per sorolls i s'ha 
dessalotjat el local en altres ocasions, quan s'ha detectat gent a l'interior fora d'horari. 
 
Aixi mateix , consten 96 informes d'intervenció policial, segons els quals la policia 
municipal ha hagut de personar-s’hi per sorolls o xivarri a carrer, realitzant denuncies, 
sol.licitant inspeccions, o denunciant a vehicles mal estacionats dels clients. 
 
Els servei tecnics tambe han realitzat inspeccións pel mateix motiu, limitant el soroll de 
la musica. 
 
Pregunta 
 

• Donats tots aquests antecedents, com és que el bar encara és obert? Per 
què no es va clausurar davant dels reiterats incompliments de tot tipus de 
normatives? 

 
SOL·LICITO  
 
Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, em sigui 
contestada per escrit en un termini màxim d’un mes.  
 
Gavà, 11 de febrer de 2014 
 
 
 
  
Andreu Pérez i Lorite  
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 


