
 
 

ANDREU PÉREZ I LORITE, com a regidor 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 passat 12 de Juliol l’alcaldessa va fer una conferència on parlava, entre 

altres coses, de nous projectes d'infraestructures per als propers anys. 

D'entrada cal dir, que sota la grandiloqüència s’amaga el Pla de Ponent, 

com es costum del PSC. A Gavà tenim espais públics amb poc ús, altres per 

activar i en el pitjor dels casos abandonats i caient a trossos. Està bé tenir 

nous projectes, ara bé no estaria de més mantenir, conservar i activar el 

que ja en tenim. 

En aquest cas farem esment a la masia i terrenys, ocupats per l’exèrcit 

espanyol, de Can Torelló. Ja fa massa anys que són un pou de brutícia i 

deixadesa. I tots els equips de govern n’han fet cas omís. S’han omplert la 

boca de promeses mai realitzades i a hores d’ara és un espai desolat i 

sense rumb ni futur. 

A Can Torelló l’equip de govern del PSC hi ha anunciat diversos projectes 

com un hotel o un nova zona esportiva amb pavelló i piscina descoberta, 

sent aquest darrer un element destacat del seu darrer programa electoral. 

Entenem que l’anunci de piscina descoberta a Ca n’Horta substitueix la de 

Can Torelló, i pel que sembla, el projecte de ciutat esportiva ha estat fallit. 

Vist això, formulem, la següent  

Pregunta: 

-¿Quina és la situació del projecte de zona esportiva a Can Torelló anunciat 
el 2019? 

-Fins al moment actual, ¿quina ha estat la despesa de l’ajuntament en el 
projecte de ciutat esportiva de Can Torelló? 

-¿Quin projecte o solucions té pensat l’actual equip de govern del PSC per 

Cant Torelló, entre altres, per prevenir-ne el continuat deteriorament?  



Esperem, que com ja és habitual, estigui en estudi o pendent de valorar i 

que, per una vegada, sigui realista  i possibilista. 

Gavà 20 de juliol de 2022 
 

   

 
Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

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


