Apartat de correus, 24
08850 Gavà
gava@esquerra.org

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

L’abril de 2013, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Els Verds Independents per Gavà va realitzar una pregunta en relació a les plaques solars instal·lades
al sostre del remodelat mercat municipal de la plaça Major.
En data 31 de maig de 2013 amb número de registre de sortida 4887, la Tinenta d’alcalde i
presidenta de l’Àmbit de Promoció Econòmica, Urbanisme, Medi Ambient i Planificació
Estratègica, Sra. Raquel Sánchez Jiménez, va respondre el següent:

- Els serveis tècnics de l’Ajuntament ens han informat que segons els projecte de reforma
del mercat municipal del centre, amb expedient OP 03/09, aprovat definitivament per
Junta de Govern Local de 24 de març de 2009, l’edifici té instal·lades al sostre plaques
fotovoltaiques.

- En relació a la instal·lació fotovoltaica de la coberta del mercat municipal de la plaça
Major i, segons ens informen els serveis tècnics de l’Àmbit de Governació, Mobilitat i
Manteniment de la Ciutat, té totes les connexions preparades per a connectar-se a la
xarxa elèctrica d’Endesa, però, per problemes en la seva legalització en haver
desaparegut l’empresa que va fer la instal·lació i que hauria d’aportar el projecte i els
certificats, no es va arribar a fer al seva posta en marxa. En aquests moments es
continuen fent tràmits per aconseguir la legalització.
En data 23 d’octubre de 2015, la Junta de Govern Local pren el següent acord:
7 –APROVACIÓ DEL PROJECTE “SMART ENERGY IN GAVÀ” PER A LA REALITZACIÓ
D'ACCIONS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A NIVELL MUNICIPAL I TRASLLADAR -LO A LA
DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA DE LA COMISSIÓ EUROPEA PER A L'OBTENCIÓ DE
FINANÇAMENT D'UN FONS EUROPEU D'INVERSIONS VINCULAT AL BANC EUROPEU
D'INVERSIONS

Apartat de correus, 24
08850 Gavà
gava@esquerra.org

Entre d’altres l’objectiu principal de la proposta és la reducció d’una part molt important de
les emissions de CO2, coincident amb l’EEEF que té com a missió donar suport a la Unió
Europea, sustentada amb tres potes, una de les quals és promoure l’ús d’energia renovable.
Vist això, formulem la següent

Preguntes

1.

Ha aconseguit l'Ajuntament de Gavà legalitzar les instal·lacions de les paques
fotovoltaiques del sostre del mercat municipal del centre?

2.

Estan conectades les plaques fotovoltaiques a la xarxa elèctrica d’Endesa?

3.

Forma part del projecte “Smart Energy in Gavà” aquestes plaques fotovoltaiques
instal·lades en el sostre del mercat municipal del centre?

4.

Quin benefici o estalvi aporta actualment la utilització d’aquestes plaques?

Gavà, 26 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

