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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 
66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal 
ordinari, en base als següents 

Antecedents: 

Al Ple municipal del passat 22 de desembre, arran de diverses queixes veïnals, Esquerra va 
posar a l’agenda política local la necessitat d’acabar amb el barraquisme a la ciutat, 
especialment el nucli de barraques que s’ha implantat a la serra de les Ferreres. En resposta a 
la nostra petició se’ns va indicar que estaven en estudi les actuacions que normativament 
corresponguessin. El 23 d’abril, vam presentar una pregunta escrita per conèixer quines 
actuacions s’havien realitzat al respecte, i se’ns va contestar el 15 de maig, mitjançant escrit de 
registre número 4159, on se’ns deia que s’havia identificat el responsable de l’assentament, i 
que, després d’intercanviar-hi una sèrie d’escrits, la tinenta d’alcalde i presidenta de lÀmbit de 
Promoció Econòmica, Urbanisme i Planificació Estratègica l’havia autoritzat, mitjançant escrit 
de 14 de març de 2012, a mantenir les barraques fins al 30 de juny, data màxima en què 
s’havia d’abandonar l’espai i restaurar la realitat física alterada. 

Es dóna el cas que ja hem superat la data límit de 30 de juny, i que les barraques romanen 
dempeus, i que inclús, segons expliquen els veïns del proper barri de can Badosa, s’hi ha afegit 
alguna construcció més, sense que des de l’Ajuntament s’hi hagi intervingut, que en tinguem 
coneixement. Entenem que l’actual situació econòmica pot portar a algunes persones a no 
poder fer front a les despeses d’un habitatge, i que per tant tinguin la temptació d’habilitar 
infrahabitatges a la perifèria de la ciutat. Tot i això, creiem que els serveis socials municipals 
haurien d’actuar de forma eficient, d’una banda per prevenir aquests extrems, tot donant suport 
a les persones i famílies afectades per la crisi i facilitant llocs d’habitatge dignes, i d’altra 
impedint per tots els mitjans la consolidació de nuclis de barraques o assentaments marginals. 

Davant de reptes semblants, per exemple, a proposta del nostre grup polític, la Comissió de 
Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut i Esports de l’Ajuntament de Barcelona va acordar el 17 de 
juliol crear una taula de treball per trobar una solució als assentaments dels sense sostre, amb 
representants de la Xarxa de Suport a Assentaments, representants dels col·lectius que hi 
viuen i representants de les administracions implicades (Estat, Generalitat i Ajuntament), amb 
la finalitat de treballar conjuntament la diagnosi exhaustiva i individualitzada de les persones 
que viuen en els assentaments; abordar i consensuar la redacció d'un Pla Integral contra els 
Assentaments Irregulars, així com la seva execució; i fer costat a les accions de la Xarxa de 
Suport als Assentaments. Per sort, la situació a Gavà no és tan greu com la de Barcelona, però 
creiem que cal actuar de forma urgent en aquest doble vessant, d’una banda fent respectar la 
legalitat urbanística i evitant la proliferació d’infrahabitatges a la ciutat, i d’altra banda 
proporcionant l’atenció social necessària, d’acord amb altres administracions amb 
competències en el problema, per atendre les persones a procurar-se un dret tan bàsic com el 
de l’habitatge.  

Per aquest motiu, el grup que representem formula el següent: 

Prec: 

Instem el govern local a 

1) Eliminar l’abans possible el nucli de barraques i infrahabitatges il·legals que s’està 
desenvolupant a les Ferreres. 

2) Posar en marxa de forma urgent un pla d’acció social destinat a garantir als sense 
sostre de Gavà el dret bàsic a l’habitatge. 

Gavà, 23 de juliol de 2012 
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