
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acord entre el Govern Municipal i Esquerra Republicana de 
Catalunya sobre el Pressupost de l’Ajuntament de Gavà per al 2017 

 
La crisi  viscuda els darrers anys i encara vigent ha perjudicat una gran 
part de la població, generant un increment de les desigualtats arreu del 
país. D´altra banda, l´allunyament entre institucions i ciutadania obliga 
ara més que mai, a repensar maneres de fer política, des de la 
transparència i des del diàleg plural entre grups polítics, entitats i 
col·lectius. 
 
El Govern Municipal i Esquerra Republicana de Catalunya, conscients 
d'aquest context general i compromesos amb la millora de  Gavà, 
expressen la necessitat de destinar recursos públics a la lluita contra 
l’atur i a nous programes socials; al desenvolupament econòmic inclusiu i 
sostenible; a l'equilibri entre els barris i el foment de l’economia social i 
solidària; a  la  cultura i l´ecologia com a elements de cohesió; i a la 
promoció de la ciutat a través dels seus valors naturals i històrics. 
 
Constatem també que és el Pressupost Municipal la principal eina per a 
concretar voluntats polítiques  i  objectius compartits en recursos públics i 
per tant en realitats.  
 
Manifestem, així mateix, que també resulta positiu acordar, entre 
diferents grups polítics, iniciatives municipals, que si bé no tenen una 
plasmació pressupostaria, si que són beneficioses per al conjunt de la 
ciutadania de Gavà. 
 
Per aquests motius, essent conscients d´aquesta voluntat compartida de 
sumar, des de la pluralitat política, per consolidar els processos de canvi i 
transformació i aprofundir en polítiques progressistes que donin resposta 
a les necessitats dels nostres veïns i veïnes, el Govern Municipal i el 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya decidim incorporar 
les mesures següents al Pressupost de l’Ajuntament de Gavà per a l’any 
2017, i ens comprometem a votar a favor del projecte que se sotmetrà a 
aprovació en el Ple de 7 de novembre de 2016. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promoció econòmica i de la ciutat  

Habilitar un nou espai per al caravaning al terme municipal. 

Realització del Pla de promoció turística de Gavà, amb l´elaboració de 
paquets a disposició de possibles turistes. 

 

 Acció social 

Aplicació de la taxa per a la inspecció i el control sobre els habitatges 
declarats buits més de dos anys. 

Estendre la  bonificació dels preus públics als equipaments esportius a 
persones a les que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33%.  

Plataforma  Gavà Solidària. Augmentar la dotació econòmica dels serveis 
socials municipals per acollir persones ateses actualment pel projecte 
menús solidaris i casos sobrevinguts i incloure en la cartera de recursos 
socials de l'Ajuntament de Gavà la modalitat “menús solidaris”.  

Realitzar tasques de prevenció, control i, si escau, denúncia de 
l’absentisme escolar.  
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 Urbanisme i Medi Ambient 

Obertura del carrer de Rius i Taulet, iniciativa de propietaris que inclourà 
millores en l´entorn i espai urbà de la zona. 

 

Inici de la millora de la xarxa de sanejament a la Riera dels Canyars que  
inclou la zona de Barnasud per evitar els abocaments d’aigües residuals  
a la riera, a través d´un estudi de la xarxa hidrogràfica i primeres  
mesures. 

 

Nova línia de suport econòmic per a entitats locals de caire animalista  
que facin accions sensibilitzadores sobre animals abandonats  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cultura i Patrimoni Històric i Natural  

 

Realització de cursos i activitats d´alfabetització en les dues llengües 
oficials específics per a nouvinguts/des en col·laboració amb 
responsables comunitat musulmana.  
 
Catàleg/inventari de patrimoni cultural de Gavà (es demanarà i  
s´implementarà el recurs que ofereixi la Diputació de Barcelona).  
 
Arranjament del camí al castell d´Eramprunyà, a fi de millorar 
l´accessibilitat de vianants a aquest conjunt monumental. 
 
Consolidació i protecció de les restes de can Valls del Racó,  jaciment 
arqueològic romà. 

 

 

 Altres acords no pressupostaris 

Es farà una nova ordenança de serveis funeraris. 
 
Es confeccionarà i s´aprovarà un reglament dels mitjans de comunicació 
municipals.  
 

Es garantirà que als carrers Marinada, Pineda i del Pinar es podrà 

desenvolupar iniciatives dels propietaris per a dotar de voreres i 
clavegueram els edificis preexistents al PGM i regularitzar també l’actual 
subministrament d’aigua, llum i xarxa de comunicació, en el marc del Pla 
de Desenvolupament Urbanístic del Delta del Llobregat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissió de seguiment 
 
Amb la finalitat de mantenir l’esperit d´aquest acord i el seu compliment, 
es constituirà una Comissió de Seguiment, que tindrà per objectiu 
resoldre qualsevol aspecte relacionat amb els continguts del present 
acord que es poguessin presentar durant el desenvolupament de 
l´exercici pressupostari  i que valorarà també el nivell de compliment del 
present acord. 
 
 
 
 
 
 
Miquel Àngel Díaz     Albert Massana 
Primer Tinent d’Alcalde     Portaveu del Grup Municipal 
i Portaveu del Govern Municipal  d’Esquerra Republicana de  
       Catalunya 
 
 
 
 
 

Gavà, 3 de novembre de 2015 
 

 


