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GAVÀ,
EN CIFRAS

E

n Gavà desde 2012 se ha apreciado una reducción constante en la deuda viva. En aquel año
se había registrado una deuda de 51,8 millones € con un ratio de 121% y se ha logrado rebajar
hasta 29,5 millones €, lo cual equivale a un ratio de
61%.
En cuestión de pago a los proveedores Gavà ha
registrado en los últimos años resultados bastante negativos. Desde 2016 en ningún momento se ha logrado bajar de los 10 días por encima del periodo legal
para el pago. En el primer trimestre de 2018 se ha
alcanzado un alto significativo con un periodo medio de pago de 29 días por encima del periodo legal.
El importe pendiente de pago se ha logrado rebajar
en el último trimestre al pasar de 1,3 millones € a
900.000€.
En política de gasto la mayor inversión se ha
hecho en cuestión de deuda pública con 6,24 millones €. Por lo general no se aprecian grandes cambios
en la política de gasto entre el año 2016 y 2017. Los
puntos más fuertes son el bienestar comunitario con
5,33 millones €, seguridad y movilidad ciudadana
con 4,78 millones € y vivienda y urbanismo con 4,16
millones €. En este último caso se ha observado un
incremento de inversión de 690.000€ y en la administración financiera y tributaria hubo un incremento
de 370.000€.
En Gavà, en cuestión de costes de servicios, se
observa que la Policía Local con 4,75 millones €
cuenta como mayor inversión. Asimismo, resalta la
evaluación e información de situaciones de necesidad
social y la atención inmediata a personas en situación
o riesgo de exclusión social con 4,46 millones €.
Por la parte baja se aprecia una inversión nula
en actividades funerarias y transporte colectivo urbano de viajeros, además de una reducción importante en el alcantarillado que ha pasado de 420.000€ a
50.000€.
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CRONOLOGÍA DE 2018
Enero
Viladecans y Gavà organizan un Foro Ciudadano
para acabar de cerrar el proyecto ‘Espacio Roca’
Febrero
El TSJC ratifica que Roca usó amianto hasta cuatro
años después de su prohibición
Marzo
Gavà pide ayuda a Europa para reducir el ruido de
los aviones
Abril
El municipio, junto a Viladecans y Sant Boi, alerta a
Fomento sobre el riesgo de colapso de la movilidad
por la ampliación del aeropuerto
El temporal de lluvia se come las playas de Gavà y
Castelldefels
Mayo
La bandera azul ondea en la playa de Gavà Mar
Ataque vandálico a los juzgados de Gavà
Junio
Dimite el primer teniente de alcalde de Gavà tras
verse implicado en un accidente de tráfico y dar positivo en alcoholemia
Julio
La ministra de Industria visita la planta de Roca en
Gavà y Viladecans

Agosto
Septiembre
La Festa de la Rosa, el gran acto anual del PSC, se
vuelve a celebrar en Gavà
Octubre
Noviembre
Viladecans y Gavà exigen “implicación de la Generalitat” para garantizar el futuro del Parc Agrari
Gavà votará una ordenanza que despenaliza a las prostitutas y endurece las sanciones a los clientes
Diciembre
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BALANÇ DE MANDAT Respon RAQUEL SÁNCHEZ, alcaldessa (PSC)

“Gavà ha iniciat una nova etapa de
transformació i projecció basada en la
sostenibilitat i qualitat”
- Quins han estat els principals projectes que s’han
portat a terme durant aquesta legislatura?
- Aquest mandat ha representat un punt d’inflexió. La
crisi econòmica va minvar la capacitat inversora, però
aquest període de limitacions va servir per establir les
bases d’un nou model de ciutat. Un model basat en
l’agenda de la sostenibilitat. Una sostenibilitat entesa
no només des del punt de vista mediambiental, sinó
també des de la perspectiva urbana, social i democràtica que s’ha traduït en nombrosos projectes que ja són
una realitat o bé s’impulsaran en breu.
Gavà ha iniciat una nova etapa de transformació i
de projecció basada en la sostenibilitat i en la qualitat.
Ha capgirat la situació i s’ha dotat d’un pla d’inversions
que supera el 30 milions d’euros. Entre les més destacades hi ha la pista poliesportiva de l’escola Marcel·lí
Moragas, inaugurada al juny passat, que ha ampliat el
mapa d’instal·lacions esportives de la ciutat i, al mateix
temps, ha millorat la qualitat d’una escola pública.
Especialment rellevant també ha estat la recent posada en marxa d’un nou model de recollida de residus,
que s’ha de traduir en nous contenidors, àrees de recollida de residus completes, la renovació del sistema
de recollida porta a porta, i la renovació de la pràctica
totalitat de flota de l’empresa municipal PRESEC amb
vehicles menys contaminants.
També s’ha posat especial èmfasi en la millora
de l’espai públic, amb la renovació del carrer del Riu
Anoia, al barri de can Tries, per donar millor accessibilitat als vianants, mitjançant el soterrament de les
línies de baixa tensió i de telefonia, la renovació de
tots els paviments i establint la plataforma única, a més
de millores en la xarxa de sanejament i instal·lació de
nou mobiliari i nou enllumenat públic.
S’han començat a executar les primeres intervencions del Pla director de l’espai públic de Gavà Mar, que
té una dotació d’1,3 milions d’euros, amb campanyes
d’asfaltat, millores al clavegueram i treballs previs
per a l’inici imminent de les obres del carrers Llançà
i Arenys, que donaran resposta als actuals problemes
d’accessibilitat i preservaran i potenciaran el caràcter
de la pineda de Gavà.
Les intervencions de millora de l’espai públic han
arribat a tots els barris de Gavà, de la mà de procés de
participació ciutadana Junts fem Barri. S’han executat
la majoria dels 18 projectes més votats per la ciutadania a l’edició de 2016: renovació de l’enllumenat,
noves pistes de petanca i nous espais d’expressió artística i d’activitat física a l’aire lliure per als joves
(pistes multiesportives al parc del Calamot i al parc del
Mil·lenni, els murs lliures per a grafits i el parc d’street
work out al parc del Calamot), entre altres.
Les millores han arribat a tots els indrets de Gavà:
al Parc Agrari, amb l’adequació de camins. Al Parc del

Garraf, amb l’obertura i millora de senders que han de
potenciar l’ús lúdic i turístic d’un espai de gran valor
paisatgístic que concentra elements històrics, culturals
i naturals d’interès. I també a la franja litoral, on s’han
intensificat els esforços per preservar el sistema dunar
i per promoure una mobilitat sostenible a la platja amb
la implantació d’un dispositiu per fomentar l l’ús del
transport públic i els desplaçaments a peu i en bicicleta
per anar a la platja, i per a una major fluïdesa i pacificació dels carrers i espais públics.
I s’ha donat resposta a les necessitats d’habitatge
assequible amb el lliurament, la tardor de 2017, de la
primera promoció d’habitatge amb protecció oficial
del barri de Can Ribes, promoguda per l’IMPSOL.
Una promoció de 143 pisos que ha constituït la més
important quant a habitatge públic que s’ha impulsat a
Gavà en els darrers anys i la primera del barri.
També s’ha donat un nou impuls a la modernització dels equipaments esportius i socioculturals. Quant
a les instal·lacions esportives destaquen la creació
d’una nova sala d’activitats a la Nova Piscina Municipal, la millora del pavelló Jacme March, la millora
de les màquines i la instal·lació d’aire condicionat al
gimnàs de l’Estadi la Bòbila, així com nous vestidors a
la Piscina de Can Tintorer. Pel que fa als equipaments
socioculturals, destaca el Nou Espai Sant Jordi, que
al setembre de 2016 va començar una nova etapa sota
gestió municipal amb una àmplia programació de cursos i activitats relacionats amb la cultura en sentit ampli. Des de gener de 2018, aquest equipament també
acull el CDIAB, un servei d’atenció especialitzada per
a infants de fins a 6 anys que presenten o estan en rics
de patir algun trastorn en el seu desenvolupament.
També s’ha avançat en un àmbit prioritari a la ciutat: l’educació. S’ha elaborat un nou Projecte Educatiu
de Ciutat, de manera molt participativa, i s’està desenvolupant un Pla Educatiu d’Entorn per reforçar les
escoles que tenen necessitats educatives especials o es
troben en situació de vulnerabilitat.
També s’han destinat més recursos que mai en
obres d’adequació i millora de les escoles públiques.
I s’ha fet un esforç sense precedents per ajudar les famílies en l’educació dels fills amb noves beques per
a activitats extraescolars i per a sortides curriculars,
l’ampliació de les beques menjador a l’alumnat de Secundària i als infants de les llars d’infants públiques
i una nova beca, T-BK, per facilitar la mobilitat en
transport públic dels joves d’ensenyaments post obligatoris que estudien fora de Gavà.
També en la posada en marxa d’iniciatives innovadores, com ara el mètode Glifing per reforçar la lectura, els programes per promoure el talent emprenedors
dels infants i joves (Talent a les Aules i Cultura Emprenedora a l’Escola) i tallers assistits de reforç escolar

gratuït per a alumnat de 5è i 6è de Primària.
Altres fites assolides amb l’impuls directe de
l’Ajuntament han estat la conversió de l’escola Gavà
Mar en un institut escola (que ara s’ha de concretar
amb la construcció del nou edifici per part de la Generalitat), l’ampliació del SIEI (Suport Intensiu per a
l’Escolarització Inclusiva), i l’Itinerari Formatiu Específic (IFE) a l’Institut El Calamot.
En Joventut, cal esmentar l’aprovació del nou Pla
de Joventut i la posada en marxa de les primeres propostes que recull, a proposta dels mateixos joves de la
ciutat. Entre elles la beca de transport ja esmentada, o
el Carnet Jove.
En l’àmbit social destacar l’inici de les obres
d’ampliació de l’hospital de Viladecans, l’hospital
de referència per als veïns i veïnes de Gavà, i llargament reivindicades. També el reforç de les polítiques
d’Igualtat, LGTBI i contra el tràfic de dones, destacant, en aquest darrer àmbit, la posada en marxa del
Pla integral contra la prostitució.
Aquest mandat hem avançat cap a la sostenibilitat
econòmica, invertint en la millora dels polígons industrials amb actuacions consensuades amb el teixit empresarial; esdevenint una ciutat capdavantera en l’impuls de l’economia circular; destinant més de 3 milions
d’euros a programes per afavorir l’ocupació, i creant
nous serveis com l’Starting que, ubicat al Centre Suport
a l’Empresa, està destinat a potenciar la creació, posada
en marxa i consolidació d’activitats empresarials innovadores i de sectors estratègics al territori.
Quant a la sostenibilitat democràtica, aquest mandat s’han abocat més esforços per avançar en la transparència, la participació i el retiment de comptes. Una
voluntat que es reflecteix en el nou Reglament Orgànic
Municipal (ROM), aprovat inicialment al setembre.
Aquest mandat, l’Ajuntament de Gavà s’ha dotat de
noves eines per avançar en aquest camí: la plataforma
“Gavà participa, Gavà decideix”, i les webs de pressupostos transparents, de seguiment del Pla d’Actuació
Municipal i d’obres.
A set mesos de les eleccions, el grau del compliment
del Pla d’Actuació Municipal és del 64%. Un document,
aprovat al maig de 2016 després d’un procés de particiPassa a la pàgina següent
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pació ciutadana, que ha anat incorporant noves accions
per poder donar resposta a noves necessitats.
- Hi haurà cap projecte que es porti a terme o es
finalitzi en el que queda abans de les pròximes eleccions municipals?
- D’aquí al final del mandat començaran importants
intervencions a l’espai públic, dues de les quals contribuiran a avançar cap a una mobilitat més sostenible ja
que afavoriran la mobilitat en transport públic, a peu i
en bicicleta.
En aquest sentit, començarà la reforma de la C-245
que permetrà integrar un carril bus segregat de 13 quilòmetres, que unirà Cornellà de Llobregat amb Castelldefels, i un nou carril bici. L’actuació també implementarà una línia d’autobús exprés d’alta ocupació
(BRT). També suposarà un canvi en la imatge i la qualitat urbana de la carretera.
També començaran les obres del carrer de Barcelona, on s’ampliarà la xarxa de carril ciclable per connectar més i millor els polígons industrials amb l’estació de tren i amb el nucli urbà.
Altres intervencions adreçades a millorar la qualitat de l’espai públic que començaran aviat són la reforma del carrer de la Rectoria; l’obertura del carrer
de Rius i Taulet, el soterrament de les línies aèries al
carrer de Pere el Gran i la remodelació integral dels
parcs infantil del passeig de Joan Maragall i del parc
del Mil·lenni.
Es continuarà invertint en la pavimentació de carrers, en la millora dels polígons industrials i dels camins agrícoles, i s’avançarà en l’execució del Pla director de l’Espai Públic a Gavà Mar.
També continuaran les intervencions en els equipaments municipals. En aquest sentit, el Pla de Modernització dels equipaments esportius afronta una nova
fase de millores que inclouen la creació d’una nova
zona de wellness a la nova piscina i la substitució del
paviment esportiu de la pista interior del pavelló de

can Tintorer. També es preveu una nova sala d’activitats a la pista de can Tintorer que incorporarà un circuit
de màquines per activitat cardiovascular i tonificació.
I començaran les obres de rehabilitació de l’edifici
de la Unió de Cooperadors. Un procés de participació
ciutadana ha permès definir el nou espai com una comunitat i un espai polivalent per a la Innovació, l’Economia i la Inclusió. Es tracta d’un edifici històric i amb
un gran valor arquitectònic que es posarà al servei de
la ciutadania mantenint els seus valors identitaris i el
seu origen com a cooperativa de consumidors. L’equipament vol ser pioner i referent en l’entorn metropolità
com un espai que acollirà activitats relacionades amb
el desenvolupament sostenible, intel·ligent i integrador mitjançant l’activació d’espais i instruments per
al talent i la capacitació personal i col·lectiva, la cooperació, l’economia verda, els projectes emprenedors,
l’economia sostenible i circular i la lluita contra l’atur.
També es posarà en marxa un nou centre de recursos per a l’ocupació, gràcies a la recuperació d’un
equipament municipal ubicat al costat de la plaça Catalunya. Des del renovat espai s’impulsaran serveis
adreçats a la població activa: la Borsa de Treball, el
Servei d’Informació i Orientació per a la cerca de feina
i els programes d’ocupació i formació. També comptarà amb espais per a l’atenció individual i un espai per
a la cerca de feina.
- Què quedarà sense fer-se?
- Projectes dels quals ja hem establert les bases i que
suposaran una autèntica transformació de Gavà i que
la convertiran en un enclavament estratègic a l’Àrea
Metropolitana:
• El sector ambiental productiu dels Joncs. Amb
79 hectàrees, permetrà donar continuïtat a la franja
d’activitat de sòls d’activitat econòmica amb la implementació d’empreses que s’identifiquin amb els
valors ambientals i paisatgístics com a valors afegits.
• L’Espai Roca. Projecte promogut per Roca als
municipis de Gavà i Viladecans que és exemple d’urbanisme de regeneració urbana d’abast metropolità.
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Planteja la transformació d’un ús dominant industrial
obsolet per un altre d’industrial modernitzat que ocupa menys espai, cosa que permet disposar de més zones verdes i equipaments, altres usos productius com
el terciari i de valor afegit, i usos residencials que
permetran abordar polítiques d’habitatge assequible,
i en el cas de Gavà resoldre la situació de bloqueig
pels veïns de la Barceloneta afectats pel PGM de
1976.
• La nova Ciutat Esportiva de Can Torelló. Es contempla l’ampliació i renovació de les actuals instal·
lacions esportives municipals, amb un nou pavelló i
una piscina municipal descoberta, i la creació d’una
nova peça esportiva de gran format a l’àmbit de l’antiga caserna de Can Torelló. A banda d’ampliar la resposta a la demanda de noves instal·lacions esportives
municipal. La iniciativa també generarà un impacte
econòmic i de projecció nacional i internacional en
encabir un complex esportiu de primer nivell que crearà noves oportunitats i situarà Gavà com a una de
les ciutats esportives de referència. Altres objectius
del projecte passen per una reordenació del territori,
tot integrant-lo en els valors paisatgístics i naturals
de l’entorn, la millora de la mobilitat, i la creació de
nous espais lliure d’ús públic.
Un altre projecte de fort component esportiva i
social que ja s’ha començat a treballar és el Centre de
Mar, un equipament orientat a les activitats nàutiques
que s’ubicarà a l’actual Centre Cívic de Gavà i que
estarà a disposició de tota la ciutadania.
En l’apartat d’equipaments municipals també és
especialment rellevant la primera llar d’infants municipal, que s’aixecarà al barri de les Bòbiles. El pressupost de 2019 ja destina una partida d’1,2 milions
per a la seva creació.
També ho és la consolidació del barri de can Ribes, que acollirà una segona promoció d’habitatge
públic de l’IMPSOL. Es preveu que les obres puguin
començar entre abril i maig de 2019 i que l’edifici
estigui finalitzat a la primavera de 2021.
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ENQUESTA OPOSICIÓ Respon MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ, portaveu de Cs

“El PSC governa gràcies a un pacte amb
partits independentistes”
- Com valora la tasca del govern
municipal en aquesta legislatura?

- Ha estat un mandat continuista,
amagant les errades del passat i
sense idees ni un projecte de futur interessant. El PSC ha governat per inèrcia, sense planificació,
sense escolta ni participació dels
ciutadans de Gavà.
Tot això té com a conseqüència
que els principals problemes de
la ciutadania continuen existint i,
fins i tot, s’accentuen: Neteja pública insuficient, manca d’efectius
policials, problemes de mobilitat,
ajudes poc efectives a les famílies
més necessitades (el servei d’ajuda alimentària va tancar l’agost,
per exemple), deficient accessibilitat als carrers i edificis municipals per a persones amb discapacitat...entre molts
altres punts que, lluny de garantir la qualitat de vida
dels gavanencs i gavanenques, la posen en risc.
A més, el PSC governa gràcies a un pacte amb
partits independentistes, fet que no respon a la realitat social de Gavà, no és el que necessita la nostra
ciutat i ni tan sols agrada als propis votants socialistes.
- Ha implementat o aprovat l’equip de govern alguna proposta seva? Quina/es?

- Des de Ciutadans Gavà portem treballant tota la legislatura pels problemes reals dels ciutadans. Espe-

cialment en els àmbits de la cura
de l’espai públic, la seguretat, la
mobilitat i la qualitat de vida.
Per exemple, l’ampliació de
la partida destinada a manteniment i asfaltat de la via pública;
o l’increment de la transferència a
l’empresa municipal per millorar
la neteja viària.
També vam condicionar el nostre suport als pressupostos municipals amb la reposició de tres noves places de Policia Municipal.
Alhora, a instància de Cs Gavà
s’estan instal·lant ascensors a
l’escola Jacme March, que tenia
problemes d’accessibilitat per
persones amb mobilitat reduïda.
Hem aconseguit l’ampliació de
la subvenció a Entitats de disminuïts intel·lectuals.
També vam demanar que es pintessin bancs de la
ciutat amb la bandera de l’arc de Sant Martí, enlloc
dels passos de vianants, que és il·legal, per celebrar
el dia del col·lectiu LGTBI; entre altres actuacions.
- Especifiqui tres decisions o mesures encertades del
govern municipal en aquesta legislatura.

1. Canviar part de la maquinària de la empresa municipal de recollida d’escombraries. Tot i que encara
hi ha molta maquinària obsoleta, amb més de deu
anys de servei diari i és una llàstima que s’hagi esperat fins just l’any abans de les eleccions.

2. Donar importància a la violència de gènere per
conscienciar a la població de que és un problema
real. Es fan actes tots els mesos excepte a l’agost,
però desgraciadament la violència no fa vacances.
3. La renovació progressiva dels vehicles municipals per vehicles elèctrics o de gas natural per anar
cap a una ciutat més sostenible.
-Quina nota posaria a l’equip de govern?

- Un 3,75.
Com deia al principi, és un govern continuista,
massa acomodat, distant dels ciutadans, desorganitzat i sense plans ambiciosos pel futur de la nostra
ciutat. Per tant, sense objectius concrets per millorar la qualitat de vida dels gavanencs. Actualment,
Gavà funciona per inèrcia i gràcies a la feina dels
funcionaris públics, que són molt professionals en
les seves tasques.

Resultados de las eleccions municipales
de 2015 en Gavà

