
Apartats específics del Programa Local Gavà

Civisme

Exigirem el compliment de les normes i ordenances vigents. Tolerància zero
amb l'incivisme.

Un  aspecte  fonamental  en  el  Pla  Municipal  de  Seguretat  Integral  és  la
conscienciació i integració en el mateix del conjunt de la ciutadania mitjançant:

- Programes de prevenció de les desigualtats i  del coneixement dels drets i
deures dels individus.

-Programes  de  prevenció  de  les  problemàtiques  infantils  -  juvenils,  amb
especial atenció a la prevenció dels comportaments associals.

- Programes de prevenció especial de zones insegures.

- Programes de prevenció de la desatenció als més grans.

-  Programes  de  prevenció  de  l'abús  de  l'alcohol  i  del  consum  de  drogues
il·legals.

- Programes de prevenció del vandalisme urbà.

- Programes d'oci juvenil alternatiu.

Prostitució

Formació d'una unitat policial  que juntament amb Assistents Socials treballin
sobre  el  terreny, amb l'objectiu  de,  per  una  banda,  vetllar  per  la  integritat,
llibertat i drets de les dones i per l'altra actuar com a mesura de dissuasió per
als possibles clients.

No és només un problema social  amb arrels  econòmiques i  de desequilibri
migratori;  és,  sobretot,  un problema de drets humans i  per això considerem
imprescindible  la  cooperació  policial  per  a  la  persecució  implacable  de  les
xarxes criminals d'explotació sexual, així com una modificació legislativa que
augmenti les penes per a aquesta tipologia delictiva.



Drogoaddicció

Les  unitats  policials,  juntament  amb els  Assistents  Socials  han  de  treballar
sobre el terreny, amb efecte dissuasori i  de persecució sobre els traficants i
d'ajuda a la desintoxicació per als consumidors.

Immigració

El respecte degut als usos i costums dels immigrants ha de tenir el seu límit en
els drets humans i en la legislació del país d'acollida.

Serveis socials

Que  les  ajudes  que  ofereixen  les  diferents  administracions  no  puguin  ser
acumulatives, evitant la picaresca i permetent que aquestes puguin arribar a
aquelles famílies o persones que realment les necessitin.

Els ajuts han de ser temporals, promovent la reinserció en el mercat laboral i
evitant que els perceptors les converteixin en el seu "modus vivendi", per a això
els serveis socials municipals han de realitzar un seguiment de tot el procés de
concessió  de  l'ajuda,  des  de la  comprovació  de  la  documentació  que  se  li
exigeix  als perceptors d'ajudes, la comprovació de les condicions socials en
què  es  troba,  així  com  visites  periòdiques  mentre  sigui  perceptor  per  a  la
recopilació  de  fets  que  el  subjecte  realitza  per  millorar  la  seva  situació  i
comprovar si es mantenen o han desaparegut les condicions que es donaven
quan se li va concedir l'ajut.

Dotar Gavà d'un nombre suficient d'habitatges municipals destinats a famílies
sense recursos.

Creació d'un alberg municipal com a menjador social i centre de pernoctació i
neteja  personal  per  ajudar  els  més  necessitats.  Aquest  mateix  centre
funcionaria com a banc de recollida d'aliments. Els períodes d'estada a l'alberg
seran per un termini màxim de tres dies consecutius.

Incrementar  el  control  de  la  mendicitat  pels  serveis  municipals  competents,
realitzant una correcta vigilància per evitar les pràctiques de les màfies que
obliguen a la mendicitat.

Demanar a la Generalitat el traspàs de les oficines de Benestar Social, així com
la seva dotació pressupostària corresponent.



També  demanarem  a  la  Generalitat  i  al  Govern  Central  que  destini  a
l'Ajuntament els recursos econòmics per complir amb la Llei de Dependència.

Fomentarem la  col·laboració  ciutadana  i  el  voluntariat  per  complementar  el
desenvolupament de diferents programes de caràcter social (menjador social,
alberg municipal, neteja de boscos, ...) i col·laborarem de forma activa amb les
entitats  sense  ànim  de  lucre  per  a  procurar  el  benestar  dels  nostres
conciutadans més necessitats.

Revisarem el funcionament dels serveis socials municipals: cal descentralitzar
la seva gestió de manera que els professionals estiguin en contacte directe
amb els usuaris i famílies (principi de proximitat) i amb els barris (treball sobre
el terreny). Caldria conformar dues àrees bàsiques territorials segons estableix
la Llei  de Serveis Socials amb un centre cada 20.000 habitants,  per a això
haurem d'establir: zona nord i zona sud de Gavà, en dos edificis ubicats de
forma equidistant al territori.

Sanitat

-Hospital De Sant Llorenç

Des de Ciutadans-Ciutadans volem evitar la intenció de la Generalitat de donar
a la sanitat un marcat caràcter mercantil, que prescindeixi dels criteris tècnic-
assistencials. Volem aconseguir la qualitat assistencial i l’atenció immediata i
propera necessària en la sanitat pública.

Proposem exercir pressió perquè la Generalitat inclogui en els pressupostos de
2016  la  dotació  econòmica  necessària  per  a  dur  a  terme  l'ampliació  de
l'Hospital de Sant Llorenç, que ja es va prometre l’any 2010 pel Govern presidit
pel  Sr.  José  Montilla,  però  obligació  que  els  successius  governs  de  la
Generalitat  han  incomplert  sistemàticament.  Es  tracta  d'una  ampliació
necessària  per  a  la  correcta  assistència  sanitària  dels  habitants  de  Gavà,
Viladecans, Casteldefells, Sant Climent de Llobregat i Begues.

Fins  que  es  dugui  a  terme  l'ampliació,  exigirem  el  manteniment  de  les
especialitats medicoquirúrgiques i la capacitat assistencial de l'Hospital de Sant
Llorenç.  Per  a  això,  reclamarem  la  immediata  ampliació  de  l'assignació
pressupostària anual, que s'ha vist reduïda any rere any amb el consegüent
deteriorament de la qualitat en l'atenció.

Continuarem  donant  suport  al  manteniment  de  l'Hospital  de  Sant  Llorenç
(Viladecans)  com  un  hospital  de  referència  de  nivell  II,  emprant  tots  els
recursos necessaris per a evitar la seva rebaixa de categoria a hospital bàsic.
Pretenem evitar aquesta pèrdua de categoria perquè provocaria escassetat i
reducció  de  recursos sanitaris  en  relació  a  altres  zones  de Catalunya  i  de



l'Estat i ens abocaria a nivells inacceptables de massificació i de declivi de la
nostra atenció sanitària pública.

Àrees Bàsiques

Potenciar els ambulatoris ja existents proporcionant-los més personal mèdic, de
manera  que  el  temps  dedicat  per  pacient  sigui  major,  amb  la  qual  cosa
s'evitarien moltes derivacions a l'hospital comarcal de Viladecans i s'evitarien
proves clíniques complementàries i el seu corresponent estalvi econòmic.

Exigir que el servei de Radiologia s'instal·li en un dels ambulatoris de Gavà.

Seguirem treballant per a la reobertura del CAP de Gavà Mar.

Tercera edat

Es  promocionarà  la  construcció  d'habitatges  socials  de  lloguer,  habitatges
assistits  per  a gent  gran que comptin  amb els serveis  necessaris,  així  com
assistència mèdica continuada.

Cultura

Proposarem  a  l'Ajuntament  de  Viladecans  treballar  conjuntament  per  a  la
construcció d'un Museu de la història de Roca (fabricació, moviment obrer, etc.)
en els terrenys alliberats, quan es traslladi aquesta factoria.

Educació

Ciutadans s'oposa a l'actual  política d'immersió lingüística i  exigeix  quelcom
que haurien  de garantir  les  nostres  autoritats:  el  compliment  de  la  llei  que
estipula clarament el dret dels pares a triar la llengua en què s’escolaritza els
seus fills durant l'ensenyament primari.

Farem una petició formal per a la creació d'una escola oficial d'idiomes. Les
dels municipis veïns estan col·lapsades i és una eina necessària per millorar el
futur laboral de tots els gavanencs.

Equiparar  llengua  catalana  i  castellana.  Anul·lar  l'aportació  econòmica  al
Consorci de Normalització Lingüística, al que ja hem aportat més de 1.000.000
€.



Pla de foment de la lectura, creant un club de lectura fàcil en castellà i un altre
en anglès, igual que el ja existent de català.

Fomentar el préstec dels llibres de text escolars, dotant de beques al centre
educatiu per a l'adquisició de llibres, que prestaran als alumnes i al final del
curs seran retornats, per a aconseguir un estalvi a les famílies.

Crearem "aules de deures"  utilitzant  els  mitjans  locals.  Establirem aquestes
aules de reforç escolar per a aquelles famílies que no puguin permetre’s pagar
un  reforç  escolar  i  amb això  aconseguirem assolir  un  major  grau d'igualtat
social.

Esport i lleure

Canviarem el sistema de beques i en lloc d'atorgar beques als clubs en funció
del nombre de persones inscrites que tinguin, es concediran directament als
joves  gavanencs  que  necessitin  ajuda  econòmica  per  a  sufragar  aquestes
despeses i després cada un d'ells podrà dirigir-se a l'Entitat que li sembli més
adequada per als seus interessos esportius.

Joventut

Buscarem fórmules  per  a  fomentar  l'interès  per  la  cultura,  l'excel·lència  en
l'estudi, un comportament cívic adequat i l'activitat esportiva, juntament amb un
oci responsable.

La implicació dels mateixos joves és essencial perquè ells tenen la força que
dóna el futur i  hem de prestar-los l'atenció que demanen, així  com sentir  la
seva necessitat d'heretar un món habitable i en les millors condicions possibles.

Gavà,  ciutat  associativa per tradició,  ha de fonamentar en la  promoció dels
esports d'equip els valors de civisme, ajuda, solidaritat i sentiment de grup que
permetin el desenvolupament personal de la nostra joventut com a persones
socials i compromeses cap als altres i cap a la Comunitat.

Creació de zones esportives aprofitant els recursos naturals de Gavà (platja i
muntanya). En aquest aspecte considerem important que els alumnes de les
escoles de Gavà puguin rebre formació bàsica de navegació, per a això creiem
necessària  la creació d'una Base nàutica estable amb una escola d'esports
nàutics sense motor: Gavà no ha de viure d'esquena al mar i ha de seguir una
línia de sostenibilitat i no contaminació del litoral.



Revisar els contractes de les empreses que tenen concessió de l'Ajuntament
per gestionar activitats esportives municipals.

Foment de l'economia i l'ocupació

És necessària una política realista d'austeritat que compagini la prestació de
serveis bàsics i l'eliminació de les despeses innecessàries i supèrflues. Només
tenint clares les prioritats es podran seguir tenint uns serveis bàsics de qualitat.

No  és  sostenible  l'endeutament  continuat  i  la  despesa  per  sobre  de  la
recaptació.  Estem per  sobre dels  45 milions d'euros de deute municipal  de
l'Ajuntament de Gavà, amb uns costos que suposen 2.000.000 € anuals pel
pagament dels interessos.

A) Dinamització econòmica

Es realitzarà una auditoria externa, al començament de la legislatura, per al
coneixement real dels deutes de l'Ajuntament.  Posteriorment es realitzarà la
difusió  de  les  dades  a  tota  la  població,  serà  una  explicació  clara.  Aquesta
publicació  es  realitzarà  a  través  dels  mitjans  comuns  d'informació  de
l'Ajuntament i també es penjaran les dades a la Web de l'Ajuntament.

B) Polítiques per a l'ocupació

S'implementarà en determinats casos una reducció d'un 10% dels impostos
municipals durant 12 mesos, a les empreses que contractin aturats del municipi
com a mínim durant un any.

C) Racionalització administrativa i control de despesa

Potenciarem la prestació de serveis contractats mitjançant concurs públic.

Es  realitzarà  un  estudi  de  viabilitat  de  les  empreses  municipals  per  tal
d'aconseguir  un  funcionament  més  eficaç  i  eficient  de  les  mateixes.
Racionalitzant  el  sou  dels  directius  i  les  condicions  laborals  del  personal,
buscant en tot moment disminuir diferències descompensades de la forquilla
salarial existent entre les diferents categories de la plantilla.

Reconversió de la revista "El Bruguers" en un diari públic de gestió privada de
difusió gratuïta; es buscarà millorar la gestió dels recursos que es destinen i
garantir  la  independència  informativa  dels  periodistes.  La  reconversió  del
Bruguers  perquè  no  sigui  el  diari  de  l'ajuntament  sinó  que  sigui  el  de  la
població, respectant la pluralitat lingüística existent a Gavà. En la versió digital
es disposarà de les dues llengües. Tindrem el mateix nivell d'informació local
però amb un considerable estalvi en les despeses municipals.



D) Autonomia local i finançament

Es reduiran els sous de l'alcalde i dels regidors a temps complert que formen
part del govern local en un 20%. També es reduiran les aportacions als grups
polítics un 20%.

Donat el nivell de transport públic metropolità que tenim a Gavà considerem
que hem de treballar per millorar l'insuficient servei actual sobretot a la platja i
altres barris perifèrics o bé la supressió del "Tribut metropolità de mobilitat"

Reconversió de la Fira dels Espàrrecs, mantenint el seu caràcter agrari  que
caracteritza la nostra població, però potenciant el nostre comerç autòcton.

Humanitzant els nostres pobles i ciutats

A) Gestió urbanística

Gavà  està  limitada  en  la  seva  part  sud  per  diverses  barreres:  una  la  que
suposa la via del tren, una altra l'autopista C-32 i a una major distància l'autovia
C-31.  Perquè  Gavà  pugui  desenvolupar-se  com  a  nucli  urbà  equilibrat  cal
trencar aquestes barreres mitjançant un nombre suficient de passos adequats.

Planificació d'un nou pas sobre la via de RENFE entre la C-245 i  el  Carrer
Barcelona, a l'alçada del C/ Energia. Amb aquest pas paral·lel a l'actual de l’Av.
Bertran i Güell descongestionaríem el trànsit d'entrada / sortida del nucli urbà
de  Gavà  aprofitant  per  a  la  construcció  d'un  carril-bici  que  enllacés  d’una
vegada el nucli urbà amb el carril  existent en l'Avinguda del Mar i propiciant
l'accés a peu a la zona comercial de Barnasud i als polígons industrials.

Planificació d'un nou pas sobre la via de RENFE entre la continuació de la
Riera  de  Sant  Llorenç  i  el  Carrer  de  l’Enginy,  en  els  terrenys  actuals  de
l'empresa Roca. Amb aquest nou pas permetríem el pas d'autobusos, donant
servei de transport urbà al polígon industrial i evitant la gran volta que ha de fer
actualment el GA-1 a causa de les petites dimensions dels actuals passos sota
la via.

Treballarem  perquè  s'habiliti  l'antiga  carretera  de  València  ("carretera  de  la
ferralla")  com a via  ràpida  (ronda sud)  des del  límit  amb Viladecans fins  a
l'enllaç  del  Polígon  del  Camí  Ral  la  benzinera  del  Calamot,  incorporant  en
aquesta via nous accessos a la C32, ja que la connexió actual de Gavà amb la
C-32 està saturada amb el risc d'accidents que això comporta.



Exercir les accions tendents a possibilitar l'execució d'una nova via d'accés des
del nucli urbà fins a la platja pel camí de la Pava que enllaci amb el Vial del
Calamot i el nou accés a la C-32 citat anteriorment.

Estudiar  possibles  modificacions  del  canvi  de  direcció  del  trànsit  rodat  en
alguns carrers, atenent a les demandes de les AA.VV. i comerciants.

Treballarem juntament amb l'Ajuntament de Begues per a millorar la carretera
que comunica aquesta població amb Gavà, així com la seguretat en l'accés
d'entrada  /  sortida  al  barri  de  Bruguers.  Ciutadans-C’s  Gavà  participarà
activament  en  l'elaboració  del  Pla  Director  d'Urbanisme  (PDU)  de  l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB).

Transport públic

A) Línia 12 de Metro:

Impulsarem la construcció de la Línia 12 de Metro o també anomenada línia de
Rodalies  R3.  Aquest  important  eix  de  transport  ampliarà  la  capacitat  del
transport públic del nostre municipi, la qual cosa disminuirà la contaminació i la
necessitat d'utilitzar el transport privat. Des de Ciutadans-C’s considerem molt
important l'impuls de la construcció d'aquesta línia. Els estudis realitzats per la
Generalitat calculaven que la utilitzarien uns 85.000 usuaris. El traçat previst
unirà Casteldefells amb el barri barceloní de Sarrià (Zona Universitària).

En  el  seu  pas  per  Gavà  es  crearan  tres  estacions:  la  primera,  en  el  límit
municipal de Gavà amb Castelldefels; la segona, entre l'Avinguda Joan Carles I
i  el  Carrer  Sant  Pere  i  la  tercera  parada  estarà  ubicada  entre  Gavà  i
Viladecans, a l'alçada de la Plaça Batista i Roca.

Aquest projecte porta abandonat des que va ser promès per la Generalitat a
finals del 2003 i hauria d'haver començat la seva construcció a finals del 2004.
A Ciutadans-C’s  considerem de  primera  necessitat  la  construcció  d'aquesta
línia, ja que aconseguiríem la connexió mitjançant transport públic amb altres
localitats  de l'Àrea Metropolitana com Sant  Boi  de  Llobregat,  Sant  Feliu  de
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, així
com amb la zona nord de la ciutat de Barcelona. La construcció d'aquesta línia,
al costat de l'actual R-2 que ens connecta amb els altres municipis del Delta del
Llobregat i fins a l'estació de Sants, suposaria una millora molt substancial de la
mobilitat mitjançant transport públic del nostre municipi.

Demanarem a l'Entitat Metropolitana del Transport la millora de la freqüència de
pas dels autobusos, que tinguin parades a les zones industrials, així com donar
servei nocturn a Gavà-Mar incloent un Bus Nit  per a la zona de Gavà-Mar.
Actualment hi ha dues línies de Bus Nit i les dues passen pel centre del poble.



Nosaltres  proposem  que  la  línia  N16,  després  de  circular  per  la  zona  de
Platjafels  entri  a  Gavà  per  l'avinguda  d’Europa,  per  després  pujar  per
l’Avinguda Bertran i Güell.

B) Vialitat:

A la  Carretera  C-245 proposem la  instal·lació  d'un semàfor  a  la  cruïlla  que
condueix al tanatori i la instal·lació d'una marquesina a la parada d'autobús en
els dos sentits de circulació. També s'han d'ampliar les voreres a més d’1,5 m.

Realització d'un estudi de viabilitat, en tota la població, per habilitar les voreres,
eliminant obstacles arquitectònics. Un exemple seria treure les boles i escocells
a les voreres del costat de la calçada en què està permès l'aparcament.

Davant la peatonalització de zones de la nostra ciutat, propugnem que s'han de
considerar també els possibles perjudicis al comerç de la zona, així com a la
circulació rodada, la pèrdua de places d'aparcament, etc. Per això creiem que
en  algunes  de  les  zones  seria  més  adequat  implantar  zones  de  prioritat
invertida amb una velocitat màxima d’entre 10 i 30 km / h.

Considerem  necessari  atendre  problemes  endèmics  però  importants  que
afecten els ciutadans, com per exemple:

Millorar el manteniment de les vorades i les voreres deteriorades.

Utilització de paviments antilliscants en les substitucions i / o reparacions dels
existents.

Som partidaris de mantenir els dos carrils de circulació, en ambdós sentits, a
l'Avinguda Joan Carles I entre les rotondes d'Apel·les Mestres i Sant Pere, ja
que aquest tram, en estar entre dues rotondes de distribució de trànsit, suporta
major volum de trànsit que la resta de l'avinguda.

Al barri de Gavà-Mar desenvoluparem un Pla pluri-anual per instal·lar una xarxa
de recollida d'aigües pluvials per evitar inundacions i que els carrers de Gavà-
Mar quedin plens d'aigua durant diversos dies després de cada tempesta.

Inclourem  en  els  Pressupostos  Municipals  una  partida  específica  per  a
manteniment de carrers.

Proposem una millora integral del gimnàs de les Bòbiles: calefacció, vestuaris,
dutxes, aïllament del recinte, així com el correcte manteniment de l'equipament.

Proposem un ús més racionalitzat per als nostres equipaments.



Edifici  del  Casal  Sant  Jordi  de la Rambla:  actualment  és un hotel  d'entitats
gestionat  per  l'Ajuntament,  però  que  està  molt  deixat  (falta  manteniment).
Caldria condicionar-ho, especialment, la sala d'actes.

Edifici del carrer Sarrià (antiga escola SAFA i Santo Ángel): posar en marxa el
Centre de Formació Integral amb l'Escola d'Adults i que ampliï el nombre de
cursos de formació per a l'ocupació que s'imparteixen al Centre de Suport a
l'Empresa.

Edifici del Centre Cultural: Propiciar un acord amb la parròquia i el Bisbat per
posar en marxa un alberg amb servei de menjador social (gestionat per una
entitat sense ànim de lucre, amb experiència i prestigi en el sector) i ubicar aquí
l'àrea bàsica de serveis socials de la zona sud de Gavà.

Edifici de la parròquia de Sta. Teresa: Propiciar un acord amb la parròquia i el
Bisbat per instal·lar aquí l'àrea bàsica de serveis socials de la zona nord de
Gavà.

Edifici Casal Sant Jordi d'American Lake: arribar a un acord amb la fundació
"La Pedrera" per a la gestió municipal com a casal d'avis o bé a través de la
gestió d'una entitat sense ànim de lucre.

C) Edificis dignes

La construcció de nous habitatges considerem que ha de ser una prolongació
dels límits actuals dels carrers de Gavà, sense crear nous barris separats.

Abans de construir nous habitatges ha de proveir-se dels serveis necessaris
per als futurs habitants.

Pel que fa al Pla de Ponent. Aquest es va presentar com la solució perquè els
joves de Gavà no hagin de marxar d'ella per manca d'habitatge assequible i ja
en el seu moment ens vam oposar a ell, ja que considerem que NO corresponia
en absolut a les necessitats de la població de Gavà.

En les circumstàncies actuals de crisi econòmica i en particular de la demanda
d'habitatges de lloguer, insistim en la nostra aposta per l'habitatge de protecció
oficial de lloguer en detriment del de venda.

No  volem  que  es  construeixin  els  "5  nous  parcs  urbans",  volem  que  es
mantinguin com petits boscos dins de la ciutat, doncs un parc recicla poc CO2,
requereix més recursos (aigua, abonament, mà d'obra, etc.) i és molt més car
de mantenir. A més hem d'intentar minimitzar la destrucció de 186 ha. de bosc.



Fomentarem  la  utilització  racional  del  sòl  en  funció  de  la  demanda  i  el
creixement de la població d'acord amb les recomanacions de la conferència de
Rio. Considerem destinar algunes parcel·les del Pla de Ponent a horts urbans.

A causa de que la construcció de les urbanitzacions de Can Ribes ja està en
marxa, proposem que a la urbanització de Can Ribes II es construeixin "Pisos
assistits /  Pisos asistidos". Aquests pisos afavoriran la inserció social i laboral
dels disminuïts intel·lectuals, facilitant assumir l'autonomia personal i resolent el
greu problema que suposa l'avançada edat d'alguns dels pares dels nostres
disminuïts intel·lectuals.

Amb  la  seva  construcció  atendrem  tant  a  una  històrica  demanda  social
expressada per diverses associacions com són ADISGA i CAVIGA en pro de la
major integració de tots a la nostra societat, com a un deure contemplat dins
dels principis de l'Estat del Benestar.

Per a la planificació i control d'obres, i en nom d'una bona gestió dels recursos i
d'eficiència  econòmica  i  social,  creiem  necessari  establir  mecanismes  de
control a la Planificació i execució de les obres públiques, especialment en la
coordinació de previsió d'obres tendent a evitar el que hagi d'actuar-se en poc
temps sobre obres recentment finalitzades.

Instarem a propietaris de solars o immobles urbans en estat d'abandonament a
que els adeqüin o en cas contrari, podran ser sancionats.

D) Espais Urbans

Proposem  traslladar  el  "correcan"  previst  al  Parc  del  Mil·lenni  al  Parc  del
Calamot, ja que considerem que es minimitzarien els possibles inconvenients
del mateix per a la resta d'usuaris dels parcs de la ciutat.

Un dels majors problemes que els ciutadans de Gavà ens han expressat és la
manca de places d'estacionament en els carrers de la nostra ciutat. El nombre
de vehicles augmenta cada dia i aquest creixement suposa la falta de l'espai
adequat  per  a  l'estacionament.  Per  millorar  aquesta  situació  proposem
emprendre determinades accions, com:

- Replantejarem,  juntament  amb  les  AA.VV.,  l'adequació  de  les  zones
blaves i verdes, així com l'adaptació dels horaris de les mateixes. 

- Racionalitzarem i ordenarem l'aparcament a Gavà Mar, sense caure en
la  temptació  recaptatòria  per  a  solucionar  els  problemes  que  es
presenten un estiu rere l'altre.

- Dissenyar  un  Pla  d'Estacionaments  per  a  residents,  zona  verda,
estudiant la  ubicació d'aquest  tipus de places d'estacionament en les
zones on sigui factible i aconsellable la seva implantació.



- Es planificarà i negociarà la construcció d'un Aparcament intermodal al
costat de l’estació Renfe de Gavà, en els actuals terrenys de l'empresa
Roca.

- També  proposem  la  construcció  d'un  pàrquing  dissuasori  entre  els
carrers Progrés, Girona i Tarragona.

- S'estudiarà la possibilitat de construir un pàrquing al Passeig Maragall
mitjançant una concessió municipal a llarg termini que permetria a més
l'accés dels veïns a places d'aparcament.

- Millora de l’estacionament i la seguretat durant els processos d'entrada i
sortida dels escolars en els diversos centres del  municipi.  S'estudiarà
cada cas en particular i en concret es permetrà l'aparcament a la plaça
darrere de l'Ajuntament durant les hores d'entrada i sortida de l'escola
Jacme March.

- Proposem  la  creació  d'una  "targeta  botiga  Gavà"  per  ordenar
l'aparcament al  centre del poble, mitjançant l'establiment d'un sistema
d'estacionament regulat amb un primer període gratuït.

- Proposarem  establir  un  acord  amb  l'Ajuntament  de  Viladecans  per
establir un recinte, en els nous terrenys de Roca, per a la instal·lació de
la Fira i altres esdeveniments.

E) Urbanisme i Medi Ambient

La  qualitat  de  vida  no  ha  de  veure’s  disminuïda  ni  pertorbada  pels  sorolls
innecessaris  (motos,  cotxes,  avions,  etc  ..),  ni  per  conductes  incíviques
(brutícia,  excrements  de  gossos,  etc  ...)  punts  sobre  els  quals  Ciutadans
contempla  propostes  concretes  d'actuació,  començant  perquè  l'oficina  de
seguiment del funcionament de l'aeroport, inclòs el control del soroll, s'ubiqui en
el seu emplaçament lògic: a l'edifici de Serveis Mar.

Potenciarem  l'ús  de  la  deixalleria  municipal  i  complementar  la  xarxa  de
contenidors de recollides selectives (envasos, paper i cartró, matèria orgànica,
piles, etc ...), estudiant la possibilitat d'instal·lació de les deixalleries mòbils.

Quant  als  impostos:  Establirem  una  bonificació  a  la  taxa  de  recollida
d'escombraries per a aquells habitatges que realitzin l’auto-compostatge.

Replantejar els gestors actuals de la recollida selectiva de roba prioritzant que
siguin les entitats sense ànim de lucre les que realitzin el servei.



Incrementar  la  freqüència  del  mercat  de  segona  mà  que  periòdicament  es
realitza a la Rambla. L'èxit  d'aquesta iniciativa municipal permet plantejar-se
que es  realitzi  cada dos mesos (unes sis  vegades a l'any)  en  comptes de
només tres vegades com fins ara. Uns 80 venedors particulars i entitats, així
com més de 1.500 persones han participat en cada edició del mercat.

Replantejarem la gestió de la recollida d'escombraries a nivell municipal: Gavà
ha  anat  perdent  posicions  en  els  últims  anys  en  percentatge  de  recollida
selectiva de residus sent avui el penúltim municipi metropolità (de 33 som el
32). Cal analitzar com resoldre la manca d'inversió a PRESEC, tant en equips
com en nous contenidors per a aconseguir  un sistema més eficaç que ens
permeti recuperar posicions en la gestió de recollida de residus.

Establirem, tal com ja hem demanat en Ple des del nostre Grup Municipal de
C's-Gavà la instal·lació de contenidors específics d'escombraries i reciclatge en
totes aquelles concessions municipals que disposen d'espai per a això (Les
Marines, Kauai, Jardí del Mar, Can Torelló, etc .) També establirem un sistema
específic de recollida selectiva d'acord amb els comerciants i restauradors de la
nostra ciutat.

No ens oblidem de dos recursos bàsics i clàssics de Gavà:

F) Agricultura i muntanya:

L'origen agrícola de Gavà i la seva fama pels espàrrecs a més de per altres
molts productes agrícoles, ens obliguen a preservar aquests camps de labor
per a les generacions futures, a través de la seva protecció mitjançant, entre
altres coses, els ajuts als joves agricultors.

Revisió de la requalificació dels terrenys del sector Joncs i Matabous que vol
fer l'actual equip de govern. Ara que s'està explotant agrícolament una bona
part d'aquests terrenys no és el moment i no ha d'incloure les pistes de Can
Torelló.

El nostre Grup Municipal de Ciutadans-C’s va ser el que va proposar al Ple de
l'Ajuntament de Gavà que es donés suport al manifest en el qual sol·licitava la
declaració de l'Espai Natural del Garraf com Parc Natural. Creiem que l'Espai
Natural del Garraf ha de ser declarat Parc Natural i per això continuarem fent
les gestions necessàries per aconseguir que el Govern de la Generalitat  ho
aprovi.



Promourem l'ampliació del Parc del Natural del Garraf, al terme municipal de
Gavà,  incloent  els  espais  no  urbanitzables  de  les  "Muntanyes  del  Baix",
bàsicament la Serra dels Farreres i els entorns de la Sentiu i Can Espinós.

Posarem en valor la riquesa cultural i d'oci de la muntanya del Garraf i del seu
patrimoni mitjançant la senyalització de les rutes de trecking, dels camins i dels
llocs d'interès (p.e.  fonts)  així  com els emplaçaments de les restes històric-
culturals de la zona (p.e. restes de forns, poblats pre-històrics, etc. ) i també
organitzant  activitats  per  al  coneixement de la  flora i  fomentar  les activitats
esportives relacionades amb la muntanya.

Continuarem treballant perquè la restauració de la pedrera del Garraf sigui una
realitat i no se segueixin produint retards innecessaris; també seguirem donant
suport a la classificació del massís del Garraf en Parc Natural.

Impulsarem polítiques de conscienciació de la població mitjançant campanyes
formatives en col·laboració amb l'ADF.

Segons el Pla Territorial Metropolità (PTM) el sector urbanitzable no programat
de "la Sentiu  II"  s'ha de "reduir  o extingir"  i  passar a no urbanitzable.  Som
partidaris que la superfície reduïda o extingida s'incorpori al Parc Natural del
Garraf.

Segons el Pla Territorial Metropolità (PTM) el sector urbanitzable no programat
de  "La  Marinada"  a  Gavamar  s'ha  de  "reduir  o  extingir"  i  passar  a  no
urbanitzable. Som partidaris que la superfície reduïda o extingida s'incorpori al
Consorci de l'Espai Natural del Delta del Llobregat (que forma part de la xarxa
europea "Natura 2000"), integrat pels municipis de Gavà, Viladecans, Sant Boi
de Llobregat, el Prat de Llobregat i la Generalitat de Catalunya.

El  Pla  Director  Urbanístic  Econòmic  del  Delta  de  Llobregat,  que  inclou  els
municipis  de Gavà,  Viladecans i  Sant Boi  de Llobregat,  encara no ha estat
aprovat. La finalitat del mateix és l'activació econòmica però, juntament amb
aquest  objectiu,  vigilarem  que  no  s'amagui  un  projecte  d'especulació
urbanística com els que hem viscut recentment al nostre país. El Pla ha de ser
revisat en profunditat i s'ha de descartar, com a mínim, la inclusió de la zona de
"la Marinada" de Gavà-mar, on està previst que es desenvolupin activitats que
podrien provocar molèsties als veïns i  els beneficis a la comunitat  no estan
gens clars.

Fer  les  gestions  perquè  la  finca  de  45  hectàrees,  actualment  propietat  del
Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  anomenada  "Parc  de  Gavà",  sigui
revertida sense cost a l'Ajuntament de Gavà. Aquesta és una finca adquirida en
el  seu dia per l'extinta Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB) i  que,
provisionalment, va ser traspassada al Consell Comarcal. Està previst que el



Consell Comarcal del Baix Llobregat desaparegui en breu termini, pel que seria
urgent tramitar el traspàs de la propietat a l'Ajuntament de Gavà.

Promoure la modificació del  Pla Especial  del  Parc del Garraf per canviar la
qualificació urbanística del planter "El Corral" a dipòsit controlat classe ú.

Aquesta modificació permetria l'aprovació d'un nou projecte de restauració més
d'acord amb la morfologia de la muntanya on està ubicada.

Negociar amb el Ministeri de Defensa la clausura i restauració del camp de tir
militar ubicat al Parc del Garraf, dins el terme municipal de Gavà, i que avui ja
no s'utilitza.

Impulsar la xarxa d'Escoles Sostenibles a nivell municipal que permeti posar en
valor i donar a conèixer el gran treball que alumnes, mestres i pares / mares fan
perquè els valors de la sostenibilitat ambiental es portin a la pràctica en els
centres escolars.

Compliment  a  nivell  local  del  Pla  d'Actuació  d'Energia  Sostenible  (PAES),
aprovat  pel  Ple  de  l'Ajuntament  en  2010  mitjançant  accions  tendents  a
aconseguir  els  objectius  fixats  per  la  Unió  Europea  d'una  reducció  de  les
emissions de CO2 un 20% d'aquí a l'any 2020.

Reclamar a les administracions implicades (Generalitat,  Govern central)  que
prenguin les mesures pertinents per evitar el constant retrocés de les platges
del Delta del Llobregat, especialment de la costa de Gavà que té l'origen en
l'impacte mediambiental produït per les obres d'ampliació del port de Barcelona
i  el  desviament  del  riu  Llobregat.  Els  estudis  efectuats  per  la  Universitat
Politècnica  de  Barcelona  (UPC)  indiquen  les  mesures  correctores
implementades pel port de Barcelona (injecció de 100.000 m3 de sorra a la
zona del Prat) no són suficients i que caldria una aportació de sorra addicional
a la zona de Gavà. De no ser així, en menys de vint anys la platja de Gavà
estaria seriosament afectada.

Gestionar  la  zona  d'especial  protecció  d'aus  (ZEPA)  marina  del  Delta  del
Llobregat i del Garraf conjuntament amb els municipis de Castelldefels, Sitges,
Vilanova i la Geltrú i la Diputació de Barcelona.

Potenciar el Parc Agrari del Baix Llobregat. Els productes de proximitat o Km 0
tenen un gran potencial per a la venda directa o a través de comerços molt
pròxims al consumidor (botigues en domicilis d'agricultors, mercats de pagès,
botigues especialitzades). Gavà té 500 hectàrees de sòl agrícola a la zona del
delta.  Cal  evitar  que els camps quedin abandonats i  afavorir  que una nova
generació  de  pagesos  o  bé  nous  emprenedors  puguin  conrear  la  terra.  El
nostre model de ciutat no és de ciutat-dormitori.



Reclamar  la  continuació  de  la  restauració  de  l'abocador  del  Garraf  a  les
administracions  implicades  (Agència  de  Residus  de  la  Generalitat  i  Àrea
Metropolitana de Barcelona).

Reclamarem  la  millora  de  la  gestió  de  la  depuradora  de  la  Murtra  a  les
administracions competents (Agència Catalana de l'Aigua i Àrea Metropolitana
de  Barcelona)  perquè  s'aprofiti  l'aigua  depurada  d'una  manera  racional.
Actualment  l'aigua  depurada  s'aboca  en  gran  part  al  mar,  quan  es  podria
utilitzar per a reg i per netejar la llera de la llacuna de la Murtra o realimentar les
corredores o per minimitzar la seva salinització. Gestionar el flux d'aigua en
època de pluges utilitzant les comportes de la presa que es va construir en el
seu dia per evitar la contaminació de les platges de Viladecans i Gavà.

Millorar la situació ecològica de la riera dels Canyars i evitar la contaminació
que produeix la connexió que al seu dia es va produir de manera artificial amb
la riera de les Parets. Aquesta riera en època de pluges recull aigües negres al
seu  pas  pel  nucli  urbà  de  Gavà.  La  contaminació  de  la  riera  produeix  la
mortalitat de la fauna (peixos, aus i amfibis) del tram final de la riera, així com
males olors que afecten els veïns de Gavà-mar. La separació entre aigües de
pluja  i  aigües fecals  a la  Riera de les Parets no és total  a  la  part  alta  del
col·lector i això provoca que amb fortes pluges es barregin, amb els resultats
descrits.

Realitzar una gestió forestal d'acord amb la importància que té la muntanya de
Gavà, ja que més de la meitat del seu terme municipal (3.000 hectàrees) són
forestals.

Potenciar l'Associació de Defensa Forestal  (ADF) en la qual  estan presents
l'Ajuntament,  els  propietaris  forestals  i  les  entitats  que  fan  activitats  a  la
muntanya. El personal contractat per l'ADF realitza una gran tasca en neteja de
camins i rieres, vigilància, així com tasques de prevenció i extinció d'incendis.
També contemplem la possible creació d'un cos de voluntaris forestals d'ajuda i
suport a ADF.

Impulsarem l'organització, formació i planificació d'equips de treball que ocupin
les  tasques  de neteja  i  retirada de  matèria  orgànica  (en  pinedes,  boscos i
rieres)  amb  vista  a  la  prevenció  d'incendis  o  riuades  i  obtenir  recursos
energètics,  amb la  creació  d'un  cos de voluntaris  de  protecció  civil  que es
coordini amb la resta de cossos i forces de seguretat ciutadana.

Difondre el Catàleg del patrimoni natural aprovat per l'Ajuntament en 2010, que
inclou 53 arbres singulars i 13 arbredes d'interès local.



Potenciar l'oficina municipal de seguiment de l'aeroport (OMSA) perquè inclogui
entre les seves funcions el  seguiment i  actualització del  mapa municipal de
sorolls en tot el municipi de Gavà.

G) El litoral, la platja:

Impulsarem l'establiment d'un conveni amb la UPC per crear a Serveis Mar el
Centre d'Estudis del Litoral de la UPC lligat al laboratori d'enginyeria marítima
de Barcelona que estudia la dinàmica de costes.

Farem efectiva la proposta que ja hem fet en el Ple Municipal, de manera que
totes les concessions de la platja que estiguin al passeig Marítim hauran de
tenir lavabos oberts al passeig perquè puguin usar-los els vianants, solucionant
el problema actual de que a l'estiu hi ha només uns quants lavabos químics i la
resta de l'any no hi ha ni tan sols un.

Negociarem amb Costes per a la creació d'una base nàutica estable: Gavà no
ha de viure d'esquena al mar. Aquest centre ha de col·laborar activament amb
les escoles de Gavà de manera que els alumnes puguin aprendre i practicar
esports nàutics sense motor.

Defensarem l'entorn de la reserva natural de "La Murtra" davant l'amenaça de
futurs projectes urbanístics.

Farem una campanya efectiva de lluita contra el mosquit tigre a tota la zona del
litoral  i  zones  d'especial  afectació.  També  es  realitzarà  una  campanya  de
control de plagues en tot el nucli urbà per al control de rates i escarabats.


