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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà,
FORMULO
la següent pregunta per a ser contestada per escrit:

Antecedents:
Hem rebut la queixa d’un ciutadà veí del barri de Gavà Mar, que ens exposa les molèsties
que pateixen els veïns per culpa de les instal·lacions del local Kwai.
Segons ens explica aquest veí, s’hi han celebrat festes particulars en horari nocturn que
han provocat sorolls molt per sobre dels decibels permesos. Concretament, el 13 de juny
se’n va celebrar una, amb orquestra i a l’aire lliure, que va inicar-se a les 21 hores; davant
de les trucades dels veïns, a les 22,30 hores va fer acte de presència un policia municipal
que va comunicar als veïns que la festa comptava amb permís municipal i que, després
de demanar als responsables de la instal·lació que abaixessin el volum de la música, va
fer-ne les mesures acústiques oportunes, i va comprovar que el soroll en aquell moment
(98 decibels) seguia per sobre del llindar permès. Tot i així, en demanar-li els veïns que
tramités la denúncia corresponent contra els responsables d’haver autoritzat la
celebració, s’hi va negar al·legant que no tenia competències per denunciar a
l’Ajuntament, ni tampoc va voler tramitar la denúncia en nom dels veïns.
Posteriorment, el 15 de juny, segons el mateix veí, es va observar el llançament
d’objectes (globus de paper accionats amb flama) que procedien de la mateixa
instal·lació, el Kwai, i que sobrevolaven la zona de la pineda, amb el consegüent perill
d’incendi.
Per tot això plantegem les següents
Preguntes:
•

Té coneixement el consistori dels fets que exposem aquí? Ha rebut l’Ajuntament
alguna queixa, verbal o escrita, sobre aquests fets?

•

Per què s’autoritzen festes que superen clarament el lindar sònic establert al
cadastre municipal de sorolls per aquest barri?

•

Quant a la festa del dia 13 de juny: és cert que el local tenia autorització municipal
per celebrar una festa amb orquestra a l’aire lliure?

•

Quant al llançament d’objectes inflamats el dia 15 de juny: tenia coneixement
l’Ajuntament de la celebració d’una festa en la qual es llançarien materials
encesos sobrevolant la Pineda de Gavà? En cas afirmatiu, per què es va
autoritzar? En cas negatiu, es preveu sancionar els organitzadors?

•

Pel que fa al comportament de l’agent de la Policia Municipal desplaçat al barri la
nit del 13 de juny: té instruccions la Policia Municipal de no tramitar denúncies
contra l’Ajuntament? En cas afirmatiu, qui i per què ha donat aquesta instrucció?
En cas negatiu, es preveu algun tipus d’advertiment, instrucció, o fins i tot sanció
contra els agents que no col·laborin a fer denúncies contra els departaments
municipals responsables d’organitzar actes o que autoritzin la celebració d’actes
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que comportin molèsties per als veïns i/o arribin a vulnerar les ordenances
municipals?
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, 17 de juny de 2011

Andreu Pérez i Lorite
Grup Municipal d'ERC
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

