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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà 

FORMULO 

La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic 
Municipal i l’article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a ser contestada per escrit 
en un termini màxim d’un mes. 

Antecedents 

En data 14 d'octubre hem rebut un escrit (Registre d'entrada 16848, de 13 d'octubre) del sr. 
Juan Antonio Heredia, com a portaveu de l'Observació Social de Gavà, en què se'ns explica 
que els dies 8 i 15 d'agost, la seva entitat es va reunir amb la representació de dues 
comunitats de propietaris del barri de les Ferreres, que li van traslladar que havien 
comunicat, tant a l'Ajuntament de Gavà, com a la Generalitat, la seva preocupació sobre uns 
aldarulls que s’estan succeint al barri tant de dia com de nit: baralles, crits, consum de 
substàncies tòxiques, destrosses de mobiliari públic i privat… 

Així mateix, se'ns trasllada que alguns veïns d'aquestes comunitats del barri de les Ferreres 
han hagut de reparar els desperfectes ocasionats a l'escala, en algun cas fins a cinc vegades 
en cinc anys. També ens trasllada que alguns membres del veïnat de les dues comunitats 
estan patint assetjament per fer-los fora dels seus habitatges, i pateixen continus actes 
d'incivisme que perceben com a assetjament. També s'afirma que aquestes comunitats 
afectades ja s'han identificat davant l'Ajuntament, i per tant la casuística hauria de ser 
coneguda. 

En relació amb aquests fets, el sr. Heredia formula una sèrie de preguntes, que traslladem, 
tot afegint-ne de noves. 

Preguntes 

1. Ha rebut l'Ajuntament de Gavà comunicació dels fets exposats als antecedents per part 
d'alguna comunitat de propietaris del barri de les Ferreres?  

2. A banda de la comunicació de les comunitats afectades, tenia coneixement el govern 
local dels problemes d'incivisme que pateix el barri? Des de quan? Els considera 
sovintejats o puntuals? 
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3. Considera el govern local que ha de ser el mateix veïnat que forma part de les 
comunitats de propietaris del barri qui ha d'assumir el cost dels desperfectes a les 
escales i zones comunes? 

4. Quines actuacions s'han portat a terme des de l'Ajuntament, o des de la Generalitat, per 
garantir la seguretat d'aquestes persones i, sobretot, evitar que en sentir-se agredides 
es plantegin abandonar els seus habitatges? 

5. Hi ha educadors socials municipals destinats específicament al barri? En cas afirmatiu, 
quants i quina tasca desenvolupen? En cas que no n'hi hagi, per què? 

6. Té l'Ajuntament la previsió d'executar, o coneix si la Generalitat té previst executar, a 
curt termini, algun projecte per evitar l'incivisme i la situació d'incomunicació entre els 
diferents col·lectius que resideixen al barri? 

7. Donat que, si la fuga de famílies o persones no conflictives es materialitza, es corre en 
un seriós perill de degradació del barri, té previst el servei de mediació municipal 
efectuar alguna intervenció per rebaixar la tensió entre el veïnat, i evitar la fuga de 
persones no conflictives? 

Gavà, 16 d’octubre de 2015 

Albert Massana i Gràcia 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

mailto:gava@esquerra.org

