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Apartat de correus, 24 
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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 substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en 
base als següents  
 
Antecedents: 
 
A finals de desembre, una empresa, per compte de l’Entitat metropolitana del medi ambient, 
va realitzar unes tasques de desbrossament i neteja del fons del Fangar. En el transcurs 
d’aquests treballs, una excavadora va modificar la llera de la riera. També es van malmetre 
avellanoses i altres arbres de ribera, que constitueixen una comunitat que, en aquesta vall, 
està classificada d’hàbitat d’interès prioritari. Alhora, es van fer malbé algunes construccions i 
estructures patrimonials que formaven part d’un extens sistema de captació hídrica dels 
segles XIX i inicis del XX que abasta tot aquest fondo. 
 
De resultes d’aquesta destrossa, el 5 de gener, quatre entitats ecologistes i excursionistes de 
Gavà, els grups ecologistes Quercus i Les Agulles-Ecologistes en Acció, la Unió 
Muntanyenca Eramprunyà (UME) i la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), 
van emetre un enèrgic comunicat de denúncia pública dels fets. 
 
La mateixa Entitat Metropolitana, en un comunicat emès el 12 de gener, va admetre que les 
obres s’havien fet del tot bé, que s’obriria un expedient, i que es restauraria els danys 
malmesos. 
 
Pregunta: 
 

1. Va fer l’Ajuntament algun seguiment “in situ” de les obres? Quin departament 
municipal n’era el responsable? 

 
2. Quines accions ha fet l’Ajuntament davant l’Entitat Metropolitana per restaurar la 

integritat malmesa i reparar els danys causats? 
 

3. S’ha adreçat l’Ajuntament a alguna de les quatre entitats ecologistes i excursionistes 
que van denunciar els fets, per donar explicacions dels fets i explicar les accions 
fetes per reparar els danys causats? 

 
4. Quan es portarà a terme aquesta reparació i en què consistirà? 

 
5. Hi ha més actuacions semblants previstes a altres valls o fondos gavanencs? En 

quins? Quan està previst que es portin a terme? 
 

6. En relació a les noves actuacions previstes, té previst l’Ajuntament modificar el 
seguiment que se n’ha fet fins ara? 

  
Gavà, 26 de gener de 2011 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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MARTA JIMÉNEZ IBORRA, portaveu 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 
 
El passat 16 de novembre, la Junta de Govern local va aprovar el Pla Director 
de les muntanyes del Baix. 
 
Aquest Pla estableix unes directrius comunes per tal de millorar i coordinar la 
gestió dels espais forestals o de muntanya lliures d’urbanització dels diferents 
municipis que hi participen. Entre els plans que es preveu que es puguin 
coordinar hi ha els de gestió cinegètica, aprofitament energètic de la 
biomassa, la millora forestal, l’ordenació de camins, la conservació i millora 
de rieres i torrents, la neteja i prevenció d’abocaments incontrolats, la 
coordinació entre ADFs, l’estassada de vegetació sota línies elèctriques, la 
regulació dels usos del sòl no urbanitzable, la custòdia de determinats 
indrets, la redacció d’ordenances sobre l’ús públic, la senyalització dels 
espais forestals i de la xarxa de camins, l’elaboració d’itineraris, etc. 
 
En aquests moments, si tira endavant aquest Pla Director, Gavà tindrà tres 
models de gestió del medi forestal i no urbanitzable de muntanya: el dels 
terrenys inclosos al Parc de Garraf, els dels terrenys inclosos al Pla Director 
muntanyes del Baix, i el de la resta de terrenys muntanyosos i forestals no 
inclosos en aquests dos àmbits, que corresponent als turons del Calamot i 
Caçagats. 
 
En un context d’austeritat econòmica com el present, sembla oportú 
homogeneïtzar al màxim les eines d’actuació i els programes d’accions sobre 
el màxim possible de zones similars, a fi d’evitar la dispersió d’esforços i 
optimitzar la despesa pública. Cal estalviar, i una possibilitat és la de 
simplificar la gestió del territori homogeneïtzant els models de gestió. 
 
Això es podria concretar en la inclusió dels turons del Calamot i Caçagats, i 
els seus espais forestals o lliures d’urbanització dins de l’àmbit del Pla 
Director muntanyes del Baix. D’aquesta manera només hi hauria dues eines 
de gestió, una a partir d’aquest Pla Director, i l’altra dins de l’àmbit del Parc 
de Garraf. 
 
De fet, la inclusió d’aquests turons i del Pla de Queralt, en genèric, ja es va 
formular en el seu dia dins de l’Estudi Bàsic que va fer la Diputació de 
Barcelona, i que ha donat origen al Pla Director muntanyes del Baix. 
 
Per aquest motiu, presentem el següent 
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Prec 
 
Per tal de reduir els models de gestió dels espais forestals de Gavà existents 
en un futur immediat, proposem incloure els turons i zones forestals i espais 
lliures d’edificació dels turons del Calamot i Caçagats dins de l’àmbit del Pla 
Director muntanyes del Baix. 
 
 
 
Gavà, 26 de gener de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Jiménez Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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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 substanciada 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents: 
 
Segons ha informat l’AMPA del CEIP Joan Salamero (que ha engegat una 
recollida de signatures en contra d’aquesta decisió), el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té intenció de tancar la 
matriculació del nivell P-3 en aquesta escola per al curs 2011-2012, cosa que 
hi podria comportar la desaparició progressiva de nivells i un eventual 
tancament. 
 
Per tot això efectuem la següent  
 
Pregunta: 
 

- Té coneixement l’equip de govern d’aquesta decisió del Departament 
d’Ensenyament? 

 
- Quants alumnes té matriculats actualment el CEIP Joan Salamero en 

tots els seus nivells? 
 
- Com creu l’equip de govern que podria afectar el possible tancament 

de matrícula de P-3 d’aquesta escola en la matriculació general del 
proper curs, tenint en compte les dades del padró? 

 
- Quin posicionament té l’equip de govern sobre aquest eventual 

tancament de matriculació? 
 
Gavà, 26 de gener de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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MARTA JIMÉNEZ IBORRA, portaveu 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 
La comissió de govern de l’Ajuntament de Gavà va aprovar, el 26 de març de 1998, 
la informació pública dels treballs d’elaboració del Pla Especial i Catàleg del 
Patrimoni Arquitectònic i Natural de Gavà. En aquell moment, es pretenia fer un únic 
Pla Especial que inclogués tant els aspectes patrimonials culturals com els que fan 
referència al patrimoni natural. 
 
No obstant aquesta intenció inicial, finalment es va decidir separar cadascun 
d’aquests instruments, i d’aquesta manera es van aprovar el Pla Especial i catàleg 
del patrimoni arqueològic (aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona el 15 de desembre de 1999 i publicat al DOCG el 30 de març de 2000) i el 
Pla Especial i catàleg del patrimoni arquitectònic local (aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 22 de març de 2000, i publicat al DOCG el 23 
de maig de 2000). 
 
Ara bé, pel que fa a la protecció del patrimoni natural de Gavà, a través d’un 
instrument específic, d’un Pla Especial de protecció del patrimoni natural, han passat 
ja més de deu anys i segueix sense aprovar-se. 
 
La manca d’aquest Pla Especial fa que les intervencions en les nostres zones 
forestals o no urbanitzables es facin sense cap criteri ferm de protecció natural. 
S’han produït així destrosses al medi, com per exemple, sense anar més lluny, la 
produïda fa un mes al fondo del Fangar. 
 
Ara que estem en època d’austeritat econòmica, és un bon moment per revisar el 
planejament futur de la ciutat, adequant els objectius tal vegada massa ambiciosos o 
fora de mida a la realitat econòmica i social actual. Alhora, és l’hora d’avançar en allò 
que no genera despesa pública, però que millora la governança de la ciutat, com ara 
els plans i programes d’actuació futura, de protecció, o de planificació. 
 
Per aquest motiu, presentem el següent 
 
Prec 
 
Instem al govern local a continuar la tramitació i aprovar el Pla Especial de protecció 
del medi natural de Gavà, començat a fer ara fa una dècada, i que encara no ha 
tingut una concreció normativa. 
 
Gavà, 26 de gener de 2011 
 
 
 
 
Marta Jiménez Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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MARTA JIMÉNEZ IBORRA, portaveu 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 
 
La Junta de Govern Local del passat 11 de gener va acordar, pel torn 
d’urgència, l’aprovació inicial del projecte d’urbanització del sector Llevant-
Mar. 
 
Tot i això, cal recordar que el planejament urbanístic d’aquest sector no és 
ferm, ja que es troba recorregut al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
per diversos litigants, entre ells el Ministeri de Foment. La causa d’aquest 
darrer recurs és l’afectació sonora que l’aeroport causa en aquest sector, i 
que patirien els futurs veïns. 
 
Ara que estem en plena època de crisi econòmica, provocada en bona part 
per l’esclat de la bombolla immobiliària, és un bon moment per reflexionar 
sobre el desencert de certes polítiques desenvolupistes que han comportat la 
urbanització gairebé completa del nostre litoral. Moltes d’aquestes 
urbanitzacions, a més, s’han fet sense cap respecte per la qualitat de vida 
dels futurs residents, en situar-les en llocs amb profundes afectacions, com 
per exemple el barri de Gavà Mar amb les afectacions pel soroll dels avions. 
Cal recordar aquí que ja en el plenari del 25 de setembre de 1997 es va 
advertir de les afectacions que patirien els veïns, advertències a les que el 
govern local no va fer cap cas. De fet, l’aleshores alcalde Dídac Pestaña va 
afirmar, en un gest de ceguesa política evident, que «la tercera i futura pista 
de l’aeroport no tenia cap incidència sobre el planejament». Més d’una 
dècada després, els fets van donar la raó a aquelles advertències, i ara 
podem afirmar que, si no hi hagués hagut una determinada voracitat 
immobiliària sobre les antigues pinedes de Gavà Mar, la ciutat s’hauria 
estalviat un contenciós amb l’Estat molt llarg i, encara, de resultat incert, i la 
vida de milers de veïns no s’hauria vist perjudicada per una mala previsió, 
més pendent dels interessos dels promotors immobiliaris que de la qualitat de 
vida dels veïns. 
 
D’altra banda, la pineda de Llevant Mar té uns valors naturals destacables, ja 
que es tracta d’una de les darreres pinedes litorals de la costa, tal com han 
assenyalat repetidament diversos grups ecologistes com Depana o 
Ecologistes en Acció. La pretensió urbanitzadora d’aquest sector és un 
element que malmet i perjudica la fama i el nom de Gavà davant l’opinió 
pública. 
 
Per tot això, presentem el següent 
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Prec 
 
Instem el govern local a postposar l’aprovació definitiva del projecte 
d’urbanització del sector de Llevant Mar fins a la resolució en ferm del recurs 
contenciós plantejat pel Ministeri de Foment. 
 
 
 
Gavà, 26 de gener de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Jiménez Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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