
 
MARTA JIMÉNEZ IBORRA, 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: 

El Casal Sant Jordi és propietat municipal des dels anys 80, i funciona com 

a hotel d’entitats des de l’any 1998, després d’una remodelació per 

adaptar-lo a les normatives de seguretat i a les noves funcions que se li 

havien atorgat. 

Ara bé, des d’aquell moment, malgrat  l’edifici ha patit un procés de 

deteriorament imparable: ara mateix, la sala d’actes de la planta del 

soterrani fa anys que està tancada i fora d’ús, així com la sala 

d’exposicions de la planta baixa. 

No hi ha un servei fix de consergeria amb un horari prou ampli per donar 

resposta a les necessitats de les entitats; les sales, totes compartides, són 

molt petites i no permeten desenvolupar-hi activitat de cara al públic. 

Per altra banda, al més de novembre, aquest grup municipal va poder 

comprovar que l’únic ascensor estava fora de servei, i en un edifici de cinc 

plantes això significa deixar sense possibilitats d’accés efectiu una bona 

part dels usuaris. 

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

següent 

Prec: 

-que, si no s’ha fet ja, es repari l’ascensor de l’edifici de forma immediata.  



 
-que s’iniciï un estudi de les obres necessàries per remodelar el Casal Sant 

Jordi i recuperar-ne els espais en desús actualment. 

-que, un cop fet l’estudi, s’implementi la partida pressupostària necessària 

en els pressupostos de l’any 2023 per portar a terme les intervencions 

necessàries. 

-que, en el termini màxim de dos anys es pugui recuperar l’espai del Casal 

Sant Jordi com a espai per a les entitats, però també per a la ciutadania, 

amb sales d’actes i d’exposicions, i unes instal·lacions en bon estat de 

funcionament. 

 

Gavà, 21  de desembre de 2021 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

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

 


