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El govern local oculta als Grups Municipals l’excés de
contaminació dels lixiviats de l’abocador del Garraf

Homenatge i parlaments

El passat 27 d’octubre, a la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient, el representant
d’ERC va preguntar al govern municipal per les raons de l’ampliació de la planta de tractament
de lixiviats de l’abocador del Garraf, i si la causa n’era una contaminació inesperadament eleva-
da. Aquesta planta està funcionant en terme municipal de Gavà, i depura els sucs que s’escorren
dels més de 28 milions de tones d’escombraries dipositades a la Vall de Joan. Aquests sucs,
altament tòxics i perillosos, són depurats per la planta i enviats a la xarxa de clavegueres de
Gavà, des d’on tornen a passar per la depuradora que hi ha al costat de la Murtra. L’aigua
depurada per aquesta darrera es bombeja amunt i s’usa per regar els camps.

Segons el govern municipal, l’ampliació de la planta de lixiviats és només «conseqüència de la recollida d’aigües pluvials que es
barregen amb els lixiviats». Així consta en acta. La nostra sorpresa ha sorgit en veure el projecte
d’ampliació, que textualment diu, a la pàgina 7 de la memòria, que «l’explotació de la planta
actual de tractament de lixiviats ha demostrat que l’evolució dels continguts de nitrogen amoniacal
i Demanda Química d’Oxigen del lixiviat ha esta a l’alça i les previsions fetes en el disseny
de la planta actual han quedat curtes». L’ampliació, a més de millorar el tractament químic,
incorpora un sistema d’òsmosi inversa que permetrà reduir la salinitat de l’aigua amb què es
reguen els camps, una vella reivindicació dels pagesos locals.

ERC-Gavà exigeix una nota de disculpa i aclariment del govern municipal que rectifiqui l’ocultació
d’aquesta realitat a tots els Grups Municipals i veïns de la Comissió «Informativa» d’Urbanisme i
Medi Ambient.

MOLTES GRÀCIES, GAVÀ
pels 1.980 vots de confiança
que ens heu atorgat

ERC puja, Catalunya i el
progrés hi guanyen

La jornada electoral del passat 16 de novembre
ens ha deixat molt satisfets. Serveixin aquestes
línies per agrair tots i cadascun dels vots que
ens han fet confiança, i per expressar el
compromís de seguir treballant per no defrau-
dar ningú. I també per felicitar personalment el
conciutadà Josep Llobet –tot i la distància

ideològica que ens separa– per haver esdevingut el segon gavanenc
de la història que ha estat elegit diputat a un Parlament català.
La nostra satisfacció parteix de la constatació que tots els nostres
objectius s’han assolit:
•  Hem aconseguit que els partits nacionalistes i els d’esquerra

tinguem majoria al Parlament, malgrat la davallada de PSC i CiU.
•  Hem impedit la repetició d’un govern CiU + PP.
•  Hem més que duplicat els vots assolits el 1999, i hem superat el

rècord de les últimes municipals, cosa que ens encoratja a
mantenir la nostra acció de control i fiscalització del govern local.

A tots, gràcies per tot. I bona festa major d’hivern per Sant Nicasi!

Josep Campmany, president d’ERC-Gavà



Escola d’Educació Especial: l’Ajun-
tament gasta menys del que rep
Al Ple municipal d’octubre el PSC
va aprovar una modificació de
pressupostos que incloia una
major aportació de la Generalitat
per a l’Escola d’Ensenyament Es-
pecial Maria Felip, fins un total de
467.000 €. Però l’augment de l’aportació de la Generalitat no
significarà cap millora real, ja que l’Ajuntament manté el límit
de despesa del centre en 436.688 € (funcionament,  perso-
nal i inversions inclosos). L’Ajuntament, només amb la gestió
de l’escola, obté un benefici net d’uns 30.000 €.

Dijous 13 d’octubre, dos
membres de la policia munici-
pal de Gavà (que van demanar
reforços a una patrulla de la
policia nacional) van instar a di-
versos membres del Grup
Ecologista Quercus a «despe-
jar la Rambla en cuatro minu-

tos», en un intent d’impedir una acció per recordar l’aniversari
de la catàstrofe del petrolier Prestige. Els ecologistes havien
estès a la Rambla de Gavà, a l’alçada del Casal d’Entitats
Sant Jordi, una xarxa de pescar i cartrons representant taüts
pels darrers desastres ecològics de petroliers en alta mar.

El PP rebutja les esmenes d’ERC-
Gavà als Pressupostos de l’Estat

El passat 31 d'octubre, ERC va presentar un paquet
d'esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat, que van
ser rebutjades per la majoria absoluta del PP. ERC-Gavà
havia detectat que diverses problemàtiques que afecten
la qualitat de vida dels gavanencs són competència ex-
clusiva de l'estat, i no estaven incloses als esborranys de
pressupostos. Les principals actuacions que es van
demanar són, a més del pla d'insonorització d'habitatges
afectats per l'ampliació de l'aeroport, que contemplava
l'Estudi d'Impacte Ambiental, però que encara no s'ha
posat en marxa, una partida de 6 M€ de mesures per
evitar el retrocés de la platja de Gavà, afectada per
l'ampliació del port de Barcelo-
na i el desviament del Llobre-
gat. Aquest any, la costa ha re-
trocedit entre quatre i cinc me-
tres, sense que ningú (ni l’Ajun-
tament) s'hagi preocupat d'apli-
car-hi mesures correctores.

El detall de les esmenes presentades és el següent:

• Mesures correctores de la costa: 6 M€
• Pla d'insonorització d'habitatges afectats per l'ampliació
de l'aeroport:12 M€
• Inversió al Parc Arqueològic de Gavà: 1,8 M€
• Compra de terrenys a Llevant-Mar per protegir les
pinedes: 2,1 M€
• Adaptació dels accessos a l'andana central de l'estació
de RENFE per a persones amb mobilitat reduïda: 3 M€
• Habilitar una via de finançament per possibilitar l’adopció
de polítiques d'acollida d'immigració.

ERC-Gavà fa anys que pre-
senta esmenes als pressu-
postos de l'Estat i als de la
Generalitat, ja que l’acció
del partit abasta tots els
àmbits amb incidència en la
qualitat de vida dels veïns.

La policia local intimida la com-
memoració del cas «Prestige»

Haurien representat una inversió de més de 25
milions d’euros per a Gavà

L’Ajuntament es nega a gestionar
la residència d’avis tancada

En resposta a una pre-
gunta de CiU durant el Ple
municipal del 30 d’octu-
bre passat, el govern
municipal (PSC) ha insis-
tit, davant el tancament
de la residència d’avis
Nostra Senyora de Bru-

gués, que la gestió d’una residència de gent gran no és compe-
tència municipal, i que «no ha previst la creació d’una nova
partida pressupostària amb aquesta finalitat, ni anar més enllà
de la que ja destina habitualment a les Germanetes dels Po-
bres». Actualment, només hi destina 6.000 € l’any.

La Comissió de Greu-
ges està  formada per
tres veïns i és la versió
local del síndic de greu-
ges català o del «defen-
sor del pueblo» espa-
nyol. La seva funció és investigar les queixes ciutadanes per
actuacions insatisfactòries de l’administració local. S’ha de
renovar cada quatre anys, i la que exercia des del 1999 i va
cessar l’agost passat, encara no ha estat substituïda.
ERC-Gavà ha preguntat al govern sobre aquesta mancança,
i el PSC ha respost que «caldrà analitzar» el tema, tot i que
probablement no es resoldrà fins al març de 2004. Trobem
lamentable aquest menyspreu cap a un organisme que ajuda
els veïns a resoldre els problemes amb l’administració local.

Gavà ja porta mig any sense
Comissió de Greuges

L’alcalde impedeix la Federació de
Veïns de Gavà de presentar una
moció al Ple municipal
El 20 d’octubre, la Fede-
ració d’Associacions de
Veïns de Gavà va lliurar a
l’Ajuntament una propos-
ta perquè, per la via de la
participació ciutadana, el
Ple municipal discutís una
resolució demanant la supressió del polèmic recàrrec de l’IBI
de l’Entitat Metropolitana del Transport. Però l’alcalde va utilitzar
al seu favor el Reglament municipal per impedir la inclusió
d’aquesta proposta en l’ordre del dia del Ple, cosa que sí que
han fet molts d’altres ajuntaments del Baix Llobregat.



L’Ajuntament no s’implica econò-
micament per protegir les restes
romanes de la Rectoria

En resposta a
una pregunta
d’ERC feta al
Ple del 30
d’octubre, el
govern muni-
cipal va indi-

car que, en tractar-se d’una obra privada, la seva intenció era
que fossin la Generalitat o la Diputació les que s’impliquessin
econòmicament en l’excavació i protecció de les ruïnes.

Al mateix Ple, l’equip de govern va aprovar (amb el vot en
contra d’ERC) una reducció del 25% de la partida destinada a
protecció del patrimoni arqueològic de Gavà.

El govern local augmenta els impostos locals un 3,5%
La postura fàcil davant dels tributs locals
passa per votar-hi en contra i fer-ho amb
arguments populistes del tipus: «estem en
contra dels impostos» o «l’augment és
excessiu». A ningú no ens causa cap plaer
particular el ser  contribuents. Però si som
en un partit d’esquerra és perquè som

conscients que els arguments són uns altres, i que cal pagar
impostos, si bé cal també tenir cura de l'ús que se’n fa.

En el cas de Gavà, la major part dels augments impositius no
són massa allunyats de la inflació real de Catalunya (3,4%),
més alta que a la resta de l’Estat. Per això, com a molt, podríem
dir que qualsevol augment no ha d’ultrapassar l’IPC. Ara bé,
també és cert que els pensionistes, funcionaris, aturats i qui
cobra el salari mínim a Gavà perd poder adquisitiu, ja que co-
bra en funció de la inflació espanyola (2,9%) mentre que paga,
sovint per duplicat, béns i serveis que aquí són més cars.

Per tot això vàrem donar suport només a aquelles ordenances
fiscals en les que les nostres esmenes foren acceptades. Ens
vam oposar allí on les nostres aportacions van ser rebutjades
per la majoria socialista –com és habitual–. I també vam votar
favorablement algunes propostes suggerides per l’oposició. Aquí
mateix en podeu veure el resum. Un cop més, la nostra actuació
és ben transparent, i tots en podeu treure conclusions. Per
cert, els impostos locals estan a exposició pública fins al 15 de
desembre, per a que tothom qui vulgui els pugui examinar i
presentar-hi al·legacions, si ho creu convenient.

Marcel·lí Reyes, portaveu del Grup municipal d’ERC

El PSC rebutja regular la recollida
selectiva als mercats municipals

ERC obté el compromís del govern
local per arranjar la Diagonal
ERC-Gavà va portar al Ple
d’octubre de 2003 una
proposta per tal que el
govern municipal es
comprometés a rehabilitar
l’avinguda Diagonal, que
actualment presenta un
estat molt deixat, amb un
mobiliari urbà degradat per l’intens ús que se’n fa.

ERC va aconseguir el compromís ferm del govern municipal
per incorporar aquesta actuació en el programa d’actuacions
d’aquest mandat, i el govern va explicar que ja estava elaborant
una proposta de millora d’aquest espai lliure urbà.

El PSC retalla la representativitat
veïnal als consells municipals
El PSC ha imposat una modificació
del reglament dels consells partici-
patius sectorials municipals (Medi
Ambient, Comerç, Dona i Societat del
Coneixement) que retalla la repre-
sentativitat veïnal i cívica en vots res-
pecte a la dels partits polítics, ja que mentre les entitats tindran
només un pes del 28% en vots, el 72% restant es ponderarà
entre els partits segons el nombre de regidors del Ple. Abans,
per exemple, el pes cívic i veïnal al consell de la Societat del
Coneixement era del 64% i, al de la Dona, del 50%.
ERC-Gavà va presentar una esmena a aquesta ponderació del
vot partidista, amb el suport d’EUiA, CiU i ICV, que fou rebutjada
pel PSC. El PP es va abstenir.

•  Gratuïtat de les instàncies i escrits presentats a l’Ajuntament.
Fou acceptada pel PSC i es va incorporar a l’expedient.

•  Bonificació del 50% per a les famílies nombroses en  la taxa
d’escombraries. Fou rebutjada amb els següents vots: 12 No
(PSC) contra 9 Sí (ERC, EUiA, CiU, ICV i PP).

• Gratuïtat dels 15 primers minuts d’estacionament en la zona
blava. Fou rebutjada amb els següents vots: 12 No (PSC), 7
Sí (ERC, CiU, ICV i PP) i 2 abstencions (EUiA).

•  Avís previ a multa en cas de
superar en menys de 15
minuts el temps màxim d’es-
tacionament en zona blava.
Proposta conjunta d’ICV, ERC
i EUiA. Rebutjada amb els
següents vots: 12 No (PSC) i
9 Sí (ICV, ERC, CiU, EUiA, PP).

•  Creació d’un abonament per
a joves de 18 a 30 anys per accedir als equipaments esportius
municipals. Proposta conjunta d’ERC i EUiA. Rebutjada. Vots:
12 No (PSC), 4 Sí (ERC, EUiA, ICV), 5 abstencions (CiU i PP).

A més d’aquestes esmenes, ERC va donar suport a una proposta
de CiU per bonificar al 50% l’ocupació de la via pública en
casos de rehabilitació de façanes o millora d’accessibilitat, que
fou també refusada pel PSC. ERC també va votar favorablement
la proposta del PSC de carregar amb un 50% la contribució
urbana (IBI) dels habitatges desocupats.

Les esmenes d’ERC-Gavà:

El PSC es va oposar, en
solitari, a la proposta conjun-
ta d’ERC, ICV i EUiA, amb el
suport de CiU, d’incorporar al
reglament la implantació de
la recollida segregada dels
residus orgànics als mercats
municipals. Encara que el Pro-

grama metropolità de gestió dels residus obliga a fer aquest
tipus de recollida a tots els municipis, a Gavà això no es fa.

Inexplicablement, emparant-se en excuses formals, el PSC es
va oposar a aquesta proposta. La postura del PSC dificulta que
l’abocador del Garraf es pugui tancar definitivament l’any 2006.



Edita: Fundació Josep Irla

ERC-Gavà s’adhereix a la diada
contra la violència domèstica

Revista elaborada pel Grup Municipal d’ERC

Telèfon Grup Municipal d’ERC: 659 76 32 58

ERC-Gavà, Apartat de correus 24, 08850 Gavà
www.esquerra.org/gava

gava@esquerra.org

Aportacions d’ajut al compte:
2074 / 0048 / 04 / 2109957692

El portaveu del Grup mu-
nicipal d’ERC-Gavà, Mar-
cel·lí Reyes, va assistir,
com a mostra de l’adhesió
del partit, als actes de
conscienciació contra la
violència domèstica orga-
nitzats pels diversos grups
de dones de la ciutat, el

passat dissabte 22 de novembre.

ERC-Gavà creu necessari seguir insistint en la importància
de la conscienciació social davant d’aquest greu proble-
ma que provoca tantes morts a casa nostra.

No som europeus
Des del dia
de la inau-
guració del
nou, flamant
i sobretot
car edifici
munic ipal ,
les banderes
que onegen
a la façana
són només

tres. Mai s’hi ha penjat la bandera europea, cosa ben
estranya. Per quins motius no s’ha penjat mai la bande-
ra europea? És que potser l’equip de govern municipal
ens està dient que Gavà no és europea?

L’opuscle que l’Ajuntament
de Gavà ha editat per fer
publicitat de la biblioteca
Josep Soler Vidal explica
que en Soler Vidal va ser
fundador del POUM. Res
més lluny de la realitat. Qui
ha escrit l’opuscle hauria de
saber que el Soler Vidal va
fundar el PSUC, que
precisament en els anys de
la guerra civil era l’adversari
més aferrissat del POUM.
Caldria que l’Ajuntament
rectifiqués aquest opuscle,
si no vol perpetuar equí-
vocs fruit de la indocumen-
tació.

Retalls de premsa:
«El Far», 21 / 11 / 2003

«El Far», 14 / 11 / 2003

Indocumentats

ERC-Gavà ha demanat al govern municipal que recorri la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara legal la
continuïtat del camp de tir del Garraf. És inacceptable que la «defen-
sa nacional» passi per damunt de la defensa del medi ambient.


