
 
MIREIA VILLUENDAS HUGUET, com a regidora del Grup Municipal 

d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb 

l'establert a l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de 

febrer de 2019 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 tractat al proper ple municipal. 

En base als següents 

Antecedents 

Hem rebut informació que al passatge de la Rambla, a la porta amb gual 

permanent d’un aparcament soterrani sota l’edifici que correspon als 

números 1, 3 i 5 del carrer del Centre, s’hi instal·len sense sostre per 

pernoctar-hi i, en ocasions, per consumir-hi drogues (en ocasions s’hi 

troben xeringues utilitzades per aquest fi).  

Així mateix, de vegades s’hi han produït baralles i s’hi han presentat, en 

diverses ocasions, patrulles de la guàrdia urbana que han fet fora els 

indigents i s’ha produït a buidar, per part del personal de neteja, de tot el 

que hi tenien els sense sostre per menjar i per dormir-hi (com cartrons per 

protegir-se del vent). 

Així mateix, s’hi ha col·locat una tanca i 

s’ha precintat l’entrada a 

l’aparcament, encara que els sense 

sostre hi tornen, arrencant els recintes 

i enretirant la tanca per accedir a 

l’espai. 

Malgrat que té una part corresponent a 

ordre públic, des d’ERC-Gavà entenem que 

això és, bàsicament, un problema d’afers 

socials i que enviar la policia una vegada i 

una altra per fer fora d’aquest espai als 

sense sostre només mou el problema de lloc (i només temporalment).  



 
 

Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, la 

següent  

Pregunta: 

-Quin és l’objectiu i amb quin fonament legal s’ha precintat aquesta 

entrada, tenint en compte que és un gual permanent i que, a més, hi ha un 

transformador d’Endesa, al qual s’hi ha de poder accedir en tot moment i 

sense entrebancs en cas d’avaria o incendi (fet que ja va passar fa uns 

anys)? 

-En aquest cas, hi ha intervingut en algun moment els serveis socials de 

l’ajuntament? 

-El sense sostre que s’hi instal·len, estan identificats pels serveis socials? 

-Els serveis socials han fet o proposat solucions en el sentit de trobar un 

allotjament, ni que sigui temporal, per aquests sense sostre, més quan 

dormir al carrer a l’hivern és molt lesiu per la salut d’aquestes persones 

(hipotèrmia)? 

-Donat que hi ha un problema de drogoaddicció, s’ha proposat algun pla  o 

programa de desintoxicació per les persones afectades? 

 

 

Gavà, 21 de desembre de 2021 

Mireia Villuendas Huguet 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVA 


