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1 de desembre de 2016

Gavà presenta un pla d’inversions de més de 23
milions d’euros
. Destaquen les actuacions adreçades a promoure una mobilitat i un servei
de neteja sostenibles i a millorar l’espai públic
. Es financen nous projectes per promoure l’economia i la creació de llocs
de treball, com la recuperació de l’edifici de la Unió de Cooperadors
. La nova pista esportiva de l’escola Marcel·lí Moragas encapçala la
dotació destinada a la millora i ampliació de la xarxa d’equipaments
Gavà invertirà més de 23 milions d’euros en els pròxims anys en actuacions que giraran
entorn cinc grans eixos: sostenibilitat i mobilitat; suport a l’economia i l’ocupació;
millora de l’espai públic; millora de les escoles i equipaments municipals, i
modernització dels serveis municipals. Així es recull al Pla d’Inversions 2016-2019 que
ha presentat aquest matí l’alcaldessa Raquel Sánchez.
L'alcaldessa ha remarcat que les inversions que ja s'han posat en marxa i que es
desenvoluparan durant quatre anys, “són expressió d'un model de ciutat equilibrada i
sostenible, que intensifica la seva capacitat de transformació i ho fa
progressivament i preservant i projectant el seu entorn territorial i urbà”. Sánchez
ha afegit que aquesta transformació “abasta accions per a una mobilitat responsable i
una ciutat neta, contribueix a estimular la promoció de l'activitat econòmica,
aposta per un espai públic de qualitat on l'opinió de la ciutadania és essencial i fa
un pas endavant clar en la millora dels equipaments escolars, socials i,
especialment, esportius, tots ells marcats per un ús intensiu que requereix

actuacions de modernització per situar-los a l'alçada de les demandes de la
ciutadania”.
ÀMBIT D’ACTUACIÓ

INVERSIÓ

SOSTENIBILITAT I MOBILITAT

11.390.000

. Mobilitat Sostenible

9.390.000

. Empresa municipal PRESEC

2.000.000

SUPORT A L’ECONOMIA I L’OCUPACIÓ

2.295.000

. Equipaments

1.370.000

. Infraestructures Parc Empresarial Gavà

925.000

ESPAI PÚBLIC

3.500.000

. Junts Fem Barri

1.100.000

. Remodelació de carrers

940.000

. Millores a Gavà Mar

825.000

. Asfaltat i accessibilitat

600.000

. Altres

35.000

EQUIPAMENTS
. Escoles

4.075.000
660.000

. Equipaments esportius, socials i cultural

3.415.000

MODERNITZACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS

2.180.000

. Tecnologies de la Informació i la Comunicació

1.100.000

. Edifici de l’Ajuntament i instal·lacions municipals

760.000

. Altres

320.000

TOTAL DE L’IMPORT PREVIST EN INVERSIONS

23.440.000

El Pla d’inversions abastarà la totalitat del territori, des dels espais naturals fins als
barris, passant pel Parc Empresarial Gavà i el Parc Agrari (veure plànol en document
adjunt).
Sostenibilitat i Mobilitat
El volum inversor més gran es destinarà a actuacions adreçades a promoure una
mobilitat sostenible (amb un import d’uns 9,4 milions d’euros). Per a l’alcaldessa, “és
important impulsar un model de mobilitat sostenible, avançant cap a una ciutat
més respectuosa amb el medi ambient a través de la implementació de sistemes de

transport més sostenibles i alternatius, cosa que requereix inversions en la millora
de les infraestructures viàries”.
És per això que la inversió més destacada correspon a la reforma urbana i la millora de
la mobilitat a la carretera C-245, amb més de 8.500.000 euros. Aquest projecte preveu
integrar a la carretera un nou carril bici i un carril bus segregat i continu de 13
quilòmetres entre Castelldefels i Cornellà. L’actuació serà cofinançada entre la
Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i l’AMB.
El Pla d’inversions també recull l’arranjament de camins d’interès natural i turístic,
l’adequació dels camins agrícoles, i la millora de la mobilitat al carrer de Barcelona.
Aquesta última intervenció permetrà la connexió del carril bici de l’avinguda Bertran i
Güell amb l’estació i la Rambla, a través del pas subterrani de l’estació, així com la
reordenació i millora de la zona d’aparcament del Parc Empresarial Gavà.
Dins d’aquest eix també es contempla la renovació dels vehicles i contenidors de
l’empresa municipal PRESEC, amb una inversió de 2 milions d’euros. “Comencem
d’una manera decidida a millorar la gestió dels residus municipals, abordant la
primera fase de substitució dels vehicles de recollida de residus per altres de menys
contaminants i menys sorollosos, i una millora dels contenidors”, ha afirmat
Sánchez.
Suport a l’economia i l’ocupació
Amb l’objectiu de promoure l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball,
l’Ajuntament promourà actuacions per un import de 2.295.000 euros. Aquestes
intervencions tindran una doble finalitat. Per una banda, ampliar i millorar els
equipaments destinats a la promoció econòmica i, per l’altra, millorar les
infraestructures del Parc Empresarial Gavà.
Les inversions en equipaments (1.370.000 euros) inclouen la recuperació de l’edifici de
la Unió de Cooperadors de la Rambla per convertir-lo, segons ha explicat l’alcaldessa,
“en un centre de referència per a la innovació econòmica, el suport a
l’emprenedoria i la lluita contra l’atur. Ho farem a través d’un procés participatiu

innovador que permetrà que sigui la ciutadania qui defineixi els usos i el model de
gestió d’aquest equipament”.
També s’invertirà en la millora de les instal·lacions del Centre de Suport a l’Empresa
(noves aules de formació, espai de coworquing, etc.) i en la creació del Nou Espai
d’Atenció a Persones en Atur.
Durant aquest mandat també es destinaran 925.000 euros al programa de millora
d’infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d’activitat
econòmica. Aquesta intervenció plurianual, la primera fase de la qual ja està en curs,
consisteix en l’asfaltat, adequació de voreres i millora de la xarxa de clavegueram dels
polígons del Parc Empresarial Gavà, “unes actuacions que executem i prioritzem en
funció de les necessitats que ens han traslladat els empresaris, els agents econòmics
a través del procés participatiu Junts Pro Gavà – Made in Gavà”, ha afegit.
Espai Públic
Les inversions en espai públic pujaran a 3,5 milions d’euros. Prop d’un terç d’aquests
diners es destinaran a finançar les actuacions de millora de l’espai públic que també
sorgeixin de la participació ciutadana, en concret del programa Junts Fem Barri. La
inversió abastarà l’execució dels tres projectes pendents de la primera convocatòria de
2014; la dels projectes més votats en l’edició de 2016, i la d’aquells que sorgeixin d’una
nova edició del Junts Fem Barri prevista per al 2018.
El Pla d’Inversions també preveu la remodelació de carrers i vies principals. En concret,
finançarà la remodelació integral del carrer de la Rectoria, la segona fase de les obres
d’arranjament del carrer del Riu Anoia, a can Tries, i l’obertura de carrer de Rius i
Taulet, així com l’execució d’un pas de vianants a la carretera C-245 per facilitar
l’accés al tanatori i d’una rotonda a l’av. de Bertran i Güell. Aquestes intervencions
s’afegiran a la remodelació del Passatge de la Rambla, finalitzada aquest estiu.
Altres inversions destacades aniran destinades a la redacció i execució d’un pla director
específic de millores a Gavà Mar, i a noves campanyes d’asfaltat i millores de

l’accessibilitat que es planificaran en un projecte director, així com petites inversions en
dotació de serveis tècnics.
Equipaments
El cobriment de la pista esportiva de l’escola Marcel·lí Moragas encapçala la partida
d’inversions destinada a la millora i ampliació de la xarxa d’equipaments municipals.
En concret es destinaran 1.750.000 euros de la dotació global, que puja a 4.075.000.
Segons explica l’alcaldessa, “aquest projecte té l’objectiu de millorar aquesta zona
esportiva de l’escola perquè sigui utilitzada per l’alumnat com per entitats esportives de
la ciutat fora de l’horari lectiu. Es tracta d’un projecte en el qual treballem de fa temps i
que hem compartit amb la comunitat educativa, amb les entitats esportives i amb
l’associació de veïns”.
L’actuació consistirà a cobrir la pista més propera al carrer de Pep Ventura i s’ampliaran
les dimensions perquè sigui reglamentària, a més de dotar-la de vestidors, serveis,
magatzem i farmaciola. S’arranjarà la graderia i s’instal·larà una tanca que permetrà
independitzar l’ús esportiu de l’escolar si es desitja. També es millorarà l’estat de la
segona pista que quedarà com a zona d’esbarjo per a l’escola o com a zona
d’escalfament en l’activitat esportiva.
Al cobriment de la pista esportiva de l’escola Marcel·lí Moragas, s’afegeixen altres
inversions en diferents actuacions a les zones esportives i equipaments socioculturals,
com ara les d’aquest 2016 per un import de 565.000.
Ja per al període 2017-2019 s’afegiran 950.000 euros més, que permetran, entre altres
actuacions, la instal·lació de noves màquines al gimnàs de l’Estadi Municipal la Bòbila,
la creació de nous serveis de wellness i d’una nova sala a la piscina de Can Tintorer, i
un nou camp de gespa artificial a can Torelló. “Som conscients –ha afegit Sánchezque els equipaments esportius tenen un ús intensiu que provoca que les necessitats
d’intervenció siguin molt més freqüents. Ara toca posar aquests equipaments al
dia, i ho farem prioritzant les actuacions més urgents”.

També es realitzaran actuacions de millora i dotació de recursos a l’Espai Maragall, al
Centre Cultural, a l’Espai Sant Jordi, i als casals municipals de la gent gran.
Finalment, el capítol destinat a equipaments també inclou la dotació destinada a la
millora de les escoles durant l’època d’estiu, amb una inversió de 150.000 euros cada
any, i l’ampliació del Cementiri Municipal.
Modernització dels Serveis Municipals
El Pla d’Inversions incorpora una dotació de 2.180.000 per avançar en el procés de
modernització de l’administració municipal.
La partida més elevada, d’1,1 milions d’euros, es destinaran a les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació,tant pel que fa a la renovació de material informàtic com a
la posada en marxa de diferents plataformes web, com ara la nova web del Pla
d’Actuació Municipal (PAM) o una pàgina web amb la informació sobre els
pressupostos municipals. També es contempla la renovació del portal GavaCiutat.cat i
la potenciació de l’administració electrònica. Segons l’alcaldessa, “aquestes inversions
ens permetran enfortir el diàleg permanent amb la ciutadania i retre comptes de la
nostra gestió. Si volem avançar en el nostre model de ciutat compartida, cal posarho fàcil i reforçar aquests mecanismes de transparència i de participació i avançar
en la implementació de l’administració electrònica”.
També s’invertirà en la millora de l’edifici de l’Ajuntament i de les instal·lacions
municipals. La instal·lació de plaques fotovoltaiques a la façana de l’ajuntament, la
renovació de vehicles de la Policia Municipal, i la substitució de les màquines de la
zona blava són les actuacions més destacades.
Finançament
El Pla d’Inversions 2016-2019 suma un total de 23.400.000 euros. Un import que es
finançarà amb recursos propis de l’Ajuntament i d’administracions supramunicipals,
com són l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Diputació de Barcelona,
Generalitat de Catalunya i Parc Agrari del Baix Llobregat.

FONTS DE FINANÇAMENT
Fonts propis Ajuntament
Àrea Metropolitana de Barcelona
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Parc Agrari del Baix Llobregat
TOTAL

IMPORT
12.365.000
4.600.000
2.115.000
4.280.000
80.000
23.440.000 euros

El tinent d'alcalde de Nova Governança i Economia, Jordi Tort, ha destacat l'esforç que
suposa la dotació inversora, especialment pel que fa a la dotació de recursos propis. En
aquest sentit, ha recordat que “haver pogut amortitzar recentment pràcticament dos
milions d’euros del deute i la bona gestió dels darrers anys en què s’han anat
generant excedents de tresoreria i s’han disminuït despeses ens permeten aportar
més de 12 milions d’euros al pla d’inversions. La continuïtat d’aquesta bona gestió
ens podria permetre incrementar aquesta xifra abans d’acabar el mandat”.

En aquest sentit, l’alcaldessa ha explicat que, a banda de les actuacions incloses al Pla
d’Inversions 2016-2019, també s’està treballant en altres projectes que s’han presentat a
fons europeus. Entre ells, el Barcelona-Gavà-Natura “que ens ha de permetre posar
encara més en valor els elements naturals del nostre territori, com el Parc Agrari i
el Parc del Garraf. Sempre hem definit Gavà com una ciutat equilibrada, que s’ha
transformat sent estrictament respectuosa amb l’entorn natural. I aquest projecte
ens permetrà aprofundir en la difusió, la promoció i la millora d’aquest patrimoni
de què ens sentim orgullosos”.
Raquel Sánchez també ha tornat a reivindicar més recursos per part de la Generalitat de
Catalunya: “La Generalitat ha d’assumir, d’una vegada per totes, les obres de
remodelació de les escoles, ja que les nostres competències només se centren en el
manteniment de les instal·lacions i altres projectes que venim anys reclamant com
són la construccio del nou institut Bruguers i d’un edifici per impartir Secundària
a Gavà Mar”. L’alcaldessa també ha fet extensiva aquesta reclamació als projectes
inclosos en la Llei de Barris i a infraestructures viàries i transport públic.

