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Sumari
• Pressupostos 2004: Puja el cost del

deute públic i baixen les inversions.

• Urbanisme: l’Ajuntament modifica
el planejament a petició dels
promotors privats.

Dia: divendres, 13 de febrer
Hora: 19.00 del vespre
Lloc: Sala d’actes del Casal Sant
Jordi (Rambla, 31)

Hi intervindran:

Josep Campmany
President d’ERC a Gavà

Marcel·lí Reyes
Regidor d’ERC a Gavà

Donar explicacions
Finalment, el catalanisme d’esquerres go-
verna el país. Una fita assolida amb l’indis-
pensable i decidit suport d’ERC. Tal com
vam prometre, hem obligat Maragall a triar
entre Catalunya i el PSOE. I ens n’hem
sortit, perquè amb el PSC vigilat per ERC,
tant el govern com l’oposició esdevenen

bastions catalanistes. I això és bo per al país. ERC és el garant
que el nou govern s’ajusti al programa pactat, els objectius
principals del qual són aconseguir un nou Estatut i un nou
finançament respaldat pel 90% dels representants ciutadans.
Una fita que difícilment s’hauria assolit amb el PSC a l’oposició.
El pas donat és bo. Ho demostra clarament la reacció histèrica
de l’Espanya carpetovetònica, rància, bel·licista i autoritària.
Davant d’aquests atacs, és obligació de tots els catalans fer
costat al nostre govern. Que ningú s’erri. Una cosa és fer
oposició. L’altra és fer costat, per despit o revengisme, als
enemics de Catalunya en els seus atacs al nou govern.
Ara bé, tot i el convenciment d’haver fet la tria correcta,
entenem que algú pot sentir-se desorientat. Són massa anys
de viure la política catalana sota un «xip» que ara canvia. Per
això, i perquè creiem en la transparència i l’obligació dels
polítics de donar explicacions, us convidem a venir, el proper
13 de febrer, al Casal Sant Jordi. Escoltarem les vostres
opinions, respondrem les vostres preguntes, i us explicarem
les claus del pacte que ha d’esdevenir un pas més de tot
Catalunya cap a la independència.

Josep Campmany, president d’ERC-Gavà

Allò que no es va fer en 23
anys i hem fet en 50 dies

Assemblea oberta d’electors

Dos-cents veïns de can Tintorer demanen
l’arranjament del «Talús de la vergonya»

Homenatge i parlaments

El passat 2 de desembre, dos centenars de veïns de can Tintorer van presentar un escrit adreçat
a l’alcalde en què es demana que l’Ajuntament arrangi definitivament l’espai conegut al barri com
a «talús de la vergonya». Aquest desnivell, entre els carrers de Lamotte de Grignon i Rambla de
Pompeu Fabra, presenta habitualment un aspecte molt deixat i ple de brutícia, rates i agents
infecciosos. L’Ajuntament es limita a passar-hi una segadora un cop l’any, a l’estiu.

L’arranjament del talús és una vella reivindicació veïnal, i fou recollida per la Federació
d’Associacions de Veïns de Gavà durant les darreres eleccions municipals.

ERC-Gavà ja va elevar al govern local la problemàtica d’aquest talús. La resposta fou evasiva, ja
que el govern va mostrar-se satisfet amb les actuacions anuals puntuals. Esperem que la petició
formal dels veïns no sigui desatesa i que ben aviat s’iniciï l’arranjament d’aquest espai públic.

• Multes: Una mitjana d’una multa
cada dos vehicles l’any.

• Tribunals: l’Ajuntament recorrerà
la pròrroga del camp de tir

• Ensenyament: Es crea una coordi-
nadora per l’ensenyament públic

• Medi ambient: la recollida segre-
gada de matèria orgànica no
s’estendrà encara a tot Gavà

• Barris: la rehabilitació de la
Barceloneta, pendent del nou
govern de la Generalitat

També podeu participar-hi virtualment: gava@esquerra.org



L’Ajuntament presenta recurs
contra la sentència favorable a
la continuïtat del camp de tir

En resposta a una iniciati-
va d’ERC presentada al Ple
del 18 de desembre, el
govern municipal va indicar
que s’estaven fent els
tràmits oportuns per pre-
sentar un recurs de cas-
sació contra la sentència

que prorrogava indefinidament les activitats del camp de tir
situat al Garraf.

El tancament del camp de tir militar situat dins de l’Espai
Natural del Garraf és una vella reivindicació dels grups
ecologistes i veïnals de Gavà.

El govern municipal (PSC+ICV)
canvia les tarifes de les multes

El pressupost per al 2004 aprovat
pel PSC i ICV preveu augmentar
els ingressos per multes de trànsit
a Gavà en un 20% respecte al
2003. Aquest increment guarda
relació amb la modificació del
quadre de sancions  per infraccions
de circulació aprovada pel govern local al Ple del 27 de
novembre passat, amb els vots favorables del PSC, CiU i ICV.

El nou quadre de sancions tipifica fins a 341 infraccions, i
augmenta de 71 les que fins ara eren sancionables. De les
conductes que es mantenen respecte a anys anteriors, 52
infraccions augmenten el preu de la multa, mentre que només
baixen les multes en 24 casos.

Entre les 71 noves infraccions, en destaquem algunes:

• Que els vianants no obeeixin els senyals dels agents....60  €
• Motocicletes no estacionades en els espais destinats..30  €
• Estacionar a l’altre sentit de la via amb línia contínua....90  €
• Estacionar al costat dels contenidors de brossa........120  €
• Desobeir l’ordre de l’agent d’immobilitzar el vehicle...300  €
• Efectuar càrrega o descàrrega en doble fila............120  €
• Entrada i sortida de vehicles en portals sense gual......90  €
• Anar en bici per l’Illa de Vianants, majors de 12 anys..30  €
• Menors en bici a l’Illa, córrer més que els vianants.......30  €
• No respectar senyals de prioritat invertida.................90  €
• Superar els 50 km/h en vies urbanes i travesseres.....150  €
• Superar els 75 km/h en vies urbanes i travesseres.....400  €
• Conduir de manera temerària................................600  €

A la taula següent relacionem les multes imposades els darrers
cinc anys, així com la quantia recaptada. Destaquem l’alt nom-
bre de sancions, que abasta un de cada dos vehicles locals.

L’Ajuntament demanarà la reforma
de la Barceloneta a la Generalitat

Els ingressos municipals previstos per al 2004
per aquest concepte s’incrementen en un 20%

L’Ajuntament modifica el
planejament a petició d’Agbar
També a instàncies de
promotors privats, com en
el cas de la FORMO, el Ple
municipal del 18 de de-
sembre va augmentar l’a-
profitament urbanístic dels
terrenys que Aigües de Barcelona té al barri de l’American
Lake, davant l’ambulatori de les Panes. ERC es va abstenir
perquè, si bé el promotor urbanitzarà i cedirà una placeta
davant l’ambulatori, la compensació que fa a l’Ajuntament
a compte de l’augment d’habitatges es valora només a
980 € per metre quadrat, preu que ens sembla molt escàs.

El govern municipal (PSC+ICV) no
estendrà la recollida selectiva a tot
Gavà, tot i que hi està obligat
ERC-Gavà va portar al Ple
de novembre la petició
que el 2004 s’estengui la
recollida selectiva de ma-
tèria orgànica a tot Gavà.
Això és el que recull el Pro-
grama Metropolità de
Gestió de Residus, i és necessari per tancar l’abocador l’any
2006. El govern només es va comprometre a estendre-la a
«alguns barris».
Gavà és el cinquè municipi metropolità per la cua en
reciclatge, cosa que fa perillar el tancament de l’abocador.

L’Ajuntament modifica el planeja-
ment urbà en benefici dels  propieta-
ris del solar de l’antiga FORMO

El Ple municipal del 27 de novem-
bre va aprovar, amb el vot con-
trari d’ERC, la requalificació del
solar de l’antiga FORMO per fer-
hi naus industrials i serveis.
L’oposició d’ERC està motivada
perquè aquesta modificació ur-

banística s’ha fet sense el preceptiu Programa de Participació
Ciutadana, i sense cap estudi de l’impacte que el nou polígon
tindrà sobre la mobilitat de vehicles a les autopistes i accessos
al nucli urbà. ERC ha presentat al·legacions i portarà el tema a
la nova autoritat urbanística de la Generalitat de Catalunya.

En resposta a una iniciativa
d’ERC-Gavà, presentada al
Ple municipal de novembre,
el govern local es va
comprometre a plantejar,
davant la nova autoritat ur-
banística de la Generalitat de
Catalunya, la rehabilitació del

barri de la Barceloneta.
En ple segle XXI, i encara que sembli estrany, aquest barri
de Gavà encara no té ni clavegueram ni carrers asfaltats.

Anys

1998
1999
2000
2001
2002

Multes
imposades

    11.199
      8.514
    11.606
    14.158
    17.464

Quantia cobrada
en via voluntària

176.334,39 €
138.654,74 €
197.339,71 €
252.524,75 €
257.511,49 €

Quantia cobrada
en via executiva

350.550,93 €
449.042,29 €
363.566,76 €
376.842,11 €
462.673,85 €



El govern local (PSC+ICV) i la dreta (PP+CiU) s’oposen
a les esmenes d’esquerres i ecologistes d’ERC-Gavà

En sessió d’11 de desembre, el govern
municipal va aprovar, en solitari, el pressu-
post per al 2004. El debat va posar de
manifest que les previsions municipals per
al 2004 estan marcades per la hipoteca
que suposà el nou edifici municipal: puja
el pes de l’endeutament i el funcionament

(especialment l’electricitat) mentre que baixen les inversions
i es congela la despesa en activitats i prestació de serveis.

Sobta constatar, per exemple, que la despesa en propagan-
da triplica la de serveis socials. O comprovar que es gasta
més en jardineria que en ensenyament. O veure que en
medi ambient i residus es gasta menys que en esports.

ERC va presentar vuitanta esmenes al pressupost,de caràcter
doblement d’esquerres i ecologista. Podeu consultar-les a la
web: www.esquerra.org/gava/regidoria.html

Volem remarcar especialment la proposta feta respecte a
GTI, la immobiliària municipal. Actualment l’empresa està
concebuda per especular amb el sòl i les requalificacions i
aconseguir així finançament per al municipi. Nosaltres estem
en contra d’aquesta filosofia, per insostenible, i vam proposar
que GTI es limités a promoure habitatge social. En concret,
vam presentar un pla perquè el 2004 es construïssin 150
habitatges protegits nous, els que necessita el jovent local.

Les esmenes eren impecables des d’un punt de vista
econòmic, ja que es mantenia el dèficit zero, però es reduïen
sensiblement la despesa en publicitat, propaganda i protocol.

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

• Adquirir la residència d’avis de les germanetes dels pobres
• Estendre a tot Gavà la recollida selectiva de matèria orgànica
• Excavar el poblat ibèric del Calamot
• Duplicar el servei d’assistència social domiciliària a gent gran
• Incrementar substancialment les subvencions a entitats

culturals, esportives i juvenils

• Crear una beca-premi per a estudis històrics

• Duplicar la despesa en normalització lingüística
• Incrementar les beques de llibres i menjadors escolars
• Destinar el 0.7% dels recursos propis municipals a la solidaritat

amb el Tercer Món (ara només s’hi destina el 0.5%)
• Incrementar la dotació en protecció del patrimoni
• Congelar el Pla urbanístic de Ponent
• Reestructurar el Brugués per abaratir-lo i transformar-lo en

el periòdic de tota la ciutadania local.

Les principals esmenes d’ERC:

Pressupostos municipals 2004El pressupost global
L’Ajuntament no és un organisme únic. A més de l’Ajuntament pròpia-
ment dit, hi ha dos patronats (Esports i Serveis Comunitaris), dos
instituts municipals (Promoció i Activació de la Ciutat i Gestió del
Patrimoni Històric i Natural), i quatre empreses (PRESEC, GTI, Gavà
TV i Gavanenca d’Obres). Sumant els pressupostos d’aquests
organismes, excepte les transferències internes (per exemple,
l’aportació de l’Ajuntament al Patronat d’Esports, o la inversió de
l’Ajuntament canalitzada a través de Gavanenca d’Obres), resta el
denominat pressupost global, que presentem aquí.
Hi destaca l’elevat pes del deute públic, que actualment és de 16
milions d’€, provinents en bona part del nou edifici. Interessos i amortit-
zacions s’enduen el 21% del pressupost global. Un altre capítol impor-
tant és el funcionament de la màquina municipal, que costa un 25%
del total. La despesa en propaganda arriba al 4% del total.

(1) Propaganda aplega protocol, publicitat, Brugués, Ràdio
Sellarès i Gavà TV, personal inclòs. (2) Funcionament inclou
el personal administratiu. (3) Activitats i serveis inclou el
personal tècnic que presta els serveis.

Despesa en funcionament

Aigua, gas i electricitat
Telèfon i correu

Transports
Assegurances

Material de suport i oficina

Subotal
Personal administratiu

Total

1.710.600 €
394.035 €

77.800 €
320.158 €

2.033.039 €

4.535.632   €
7.610.267 €

12.145.899 €

38%
9%
2%
7%

44%

Alts càrrecs
Propaganda (1)

Funcionament (2)
Activitats i serveis (3)

Subvencions
Inversions i obres

Deute públic
Total

1.700.480 €
1.822.600 €

12.145.899 €
12.712.225 €
1.931.940 €
7.843.507 €

10.334.119 €
48.490.770   €

4%
4%

25%
26%
4%

16%
21%

100  %

Despesa en activitats i serveis
Seguretat

Sanitat i consum
Medi ambient

Transport públic
Taller Ocupacional

Escola Educació Especial
Serveis Socials

Activitats Ensenyament
Activitat cultural, festes

Activitats Joventut
Activitats Biblioteques
Activitats Acció Cívica

Gabinet mèdic esportiu
Activitats esportives

Activitats Museu
Suport a l'empresa

3.201.300 €
294.050 €
30.000 €

575.000 €
246.190 €
443.580 €
507.210 €
145.350 €
414.664 €
183.610 €
379.497 €
94.510 €
73.100 €

852.200 €
313.040 €
291.300 €

Fira d'Espàrrecs
Manteniment zona agrícola

Recollida runes
Via pública i senyalització

Manteniment elèctric i urbà
Suport a activitats locals

Jardineria
Deixalleria

Manteniment clavegueres
Neteja viària

Recollida residus
Neteja edificis municipals

Tallers municipals
Campanya d'estiu PRESEC

Zona blava

TOTAL

254.100 €
5.000 €

40.000 €
192.951 €
796.542 €
145.499 €
766.088 €
46.780 €
35.530 €

773.611 €
419.032 €
678.022 €
338.734 €
54.735 €

121.000 €

12.712.225 €

Les propostes d’esquerres i
ecologistes fetes per ERC van
rebre el suport d’EUiA-IU i el
vot en contra de la dreta (PP i
CiU) i el govern  local (PSC+
ICV).

Aquesta situació revela la
subordinació política del PSC  i
ICV de Gavà a la dreta.

Activitats i serveis, 26%

Inversions, 16%
Alts càrrecs, 4%

Propaganda, 4%

Funcionament, 25%

Deute públic, 21%

Subvencions, 4%
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Es crea una coordinadora en
defensa de l’ensenyament públic

La Coordinadora de
Mares i Pares per a
l’Ensenyança Pública
de Gavà s’ha consti-
tuït a partir de la
preocupació de pares
i mares per la situació
i perspectives de

l’ensenyament públic. Les AMPA de Gavà, en una pri-
mera fase, han fet arribar les seves demandes a les
administracions responsables a partir de dos punts bàsics:
• El desenvolupament d’infrastructures adients
(poliesportius, eliminació de barreres arquitectòniques,
aules específiques i mitjans tècnics adequats, etc).
• Increment del personal especialitzat per afrontar la
formació de nens amb necessitats educatives especials.

25 anys
Un dels temes més calents de
l'actualitat política i dels que més
es parlarà de cara a les eleccions
generals és la modificació de la
Constitució Espanyola i l'Estatut de
Catalunya. Aquests escrits

estableixen les bases de l'actual sistema de Govern
i defineixen el que vénen a ser Espanya en tots els
seus aspectes, per una banda, i Catalunya per l'altra.

Aquestes textos es van constituir fa 25 anys, quan
la situació era d'un gran canvi i s'havien de posar les
bases per a un nou model de Govern. S'havia de
començar de nou, sense una experiència sòlida
prèvia, i per tant, aquest textos tenen coses a
millorar i s'hauria d'aprofitar aquests anys
d'experiència i reflexionar per veure què es podria
millorar, què no ha sortit tal i com s'esperava i què
ha canviat en aquest temps. Per tant, s'haurien de
revisar per tal d'adaptar-los als nous temps i incloure-
hi temes com la immigració (canvis per millorar la
situació dels que han vingut i dels que vindran),
l’adhesió a la Comunitat Europea, l’existència de
diferents nacions dins l'Estat i deixar d’esmentar el
servei militar obligatori entre d'altres temes a tractar.

Aquesta revisió, a part de profunda, hauria de ser
constant, no fent una modificació puntual i tornar-
ho a deixar tot inamovible. A més, la ciutadania
hauria de donar el seu punt de vista, no només
triant qui farà aquests canvis, sinó amb una
participació directa en el procés de renovació
mitjançant referèndums o qualsevol altra forma de
participació ciutadana, de forma que la base amb la
qual estem regits estigui d'acord amb la tendència
de la societat en cada moment, i no d'acord amb la
del 1978.

En resum, l'Estat no és una religió i no hi ha
manaments dictats per un déu; i les seves normes
estan fetes per al benefici dels que en formen part
I no han de ser un fi, sinó un mitjà.

Kilian Soler

JERC-Gavà

mario_jercgava@hotmail.com

Les Joventuts d’Esquerra Republicana
de Catalunya (JERC) a Gavà presenten
la revista Ball de bastons
El passat 4 de desembre, al cone-
gut bar Rodamón de Gavà, amb
concorreguda assistència de
públic, es va presentar la renova-
da secció local de les Joventuts
d’Esquerra Republicana de
Catalunya (JERC) de Gavà.

Al mateix temps, l’acte va servir
per presentar la revista juvenil Ball
de bastons, que s’ha distribuït
profusament per entitats i llocs
d’afluència juvenil de Gavà.

Segons el coordinador local de les
JERC, Mario Bernadó, «l’aparició
d’aquesta nova capçalera omple
un buit en el panorama de la premsa local perquè actualment no
es publica cap revista juvenil a la ciutat». Pel que fa a la renovació
de les JERC de Gavà, Bernadó explica que «és fruit del creixement
de la implantació que ERC té entre els joves, especialment en les
darreres èpoques, i que s’ha vist reflectit en les últimes eleccions,
tant les municipals com les nacionals.


