PLA D’INVERSIONS 2016-2019
LES INVERSIONS PREVISTES PER AL MANDAT SUMEN MÉS
DE 23 MILIONS D’EUROS

SOSTENIBILITAT I MOBILITAT: 11.390.000 euros
. Mobilitat sostenible: 9.390.000 euros
Aquestes inversions es concretaran en les actuacions següents:
- Reforma urbana i millora de la mobilitat a la C-245 (8.560.000 euros)
La remodelació i reurbanització de la C-245 integrarà una nou carril bici, i un
carril bus segregat i continu de 13 quilòmetres entre Castelldefels i Cornellà. La
plataforma segregada per als autobusos permetrà augmentar la velocitat
comercial almenys en un 25% en els trams urbans i guanyar puntualitat en els
horaris. Es calcula que es retallarà el temps de trajecte en transport públic en
uns 15 minuts.
En la nova C-245, l'AMB implantarà una nova línia de bus, integrada per 10
vehicles híbrids o elèctrics articulats amb dues portes d'accés, que permetran
augmentar l'ocupació un 30% respecte dels actuals i una càrrega/descàrrega
de passatgers més ràpida. A més, es crearan al llarg del recorregut un seguit
de punts d'intercanvi que milloraran la connexió amb altres modalitats de
transport públic.
Es tracta d’un projecte cofinançat entre la Generalitat de Catalunya, els
ajuntaments i l’AMB.
- Arranjament de camins d'interès natural i turístic (380.000 euros)
- Adequació dels camins agrícoles (40.000 euros cada any). En el marc dels
convenis de col·laboració per a la promoció, desenvolupament i millora de les
activitats agrícoles del municipi que subscriuen anualment l’Ajuntament de
Gavà i el Parc Agrari del Baix Llobregat.
- Millora de la mobilitat al carrer de Barcelona (290.000 euros). Es
connectarà el carril bici de l’avinguda Bertran i Güell amb l’estació i la Rambla,
a través del pas subterrani de l’estació, i es reordenarà i millorarà la zona
d’aparcament del Parc Empresarial Gavà.

. Empresa municipal PRESEC: 2.000.000 EUROS
Es desenvoluparà la primera fase del Programa de renovació de la flota de
vehicles i de contenidors, que estarà totalment implementat en un termini de 6
anys.

SUPORT A L'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ: 2.295.000 !
. Equipaments economia i ocupació: 1.370.000 !
. Pla usos i recuperació de l’edifici de la Unió de Cooperadors. A través
d’un procés de participació ciutadana es definirà el seu ús com a centre de
referència a la ciutat per a la innovació econòmica, el suport a l’emprenedoria i
la lluita contra l’atur. La inversió serà d’1.250.000 euros
. Actuacions de millora al Centre de Suport a l’Empresa amb una inversió
de 70.000 euros. Aquestes consistiran en noves aules de formació i espai de
coworking, adequació de l’espai d’emprenedors i mobiliari.
. Nou Espai d'Atenció a Persones en Atur: 50.000 euros

. Infraestructures del Parc Empresarial Gavà: 925.000 !
L’Ajuntament de Gavà ha iniciat la primera fase de les obres de millora
d’infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees
d’activitat econòmica, consistents en l’asfaltat, adequació de voreres i
millora de la xarxa de clavegueram dels polígons del PEG.
Aquestes intervencions, que finançarà l’AMB, s’allargaran durant el mandat
municipal i han estat prioritzades arran de les necessitats detectades pels
tècnics municipals i les aportacions del sector empresarial a través del procés
participatiu Made in Gavà/Junts pro Gavà.
Les accions actualment en curs, amb una inversió de 300.000 euros, són:
- Millora de la xarxa de clavegueram al carrer dels Oficis, que ha consistit en un
mallat de la xarxa per tal de millorar el seu funcionament i flexibilitat
- Pavimentació de voreres al polígon del Camí Ral, en concret als carrers Pg.
del Ferrocarril i al carrer de Miquel Servet.
- Asfaltat del carrer Progrés, i de la rotonda de l’avinguda de Bertran i Güell /
carrer de la Màquina.
- Canvi de llumeneres a avinguda Bertran i Güell.
Al 2017 es portarà a terme la segona fase d’actuacions amb una inversió de
225.000 euros. Aquestes són les intervencions previstes:
- Asfaltat dels carrers del Progrés i de Barcelona
-Millora de les voreres del polígon del Camí Ral que estan afectades per les
accions de les arrels de l’arbrat plantat.
- Millora del clavegueram del carrer de Tarragona.
-Reparació de voreres dels polígons de les Massotes, la Post, Regàs i Parets.
- Millora de l’enllumenat a l’avinguda Bertran i Güell amb la substitució de 12
llumeneres per llumeneres tipus LED.
A les inversions de 2016 i 2017 s’hi afegiran 400.000 euros més, també
procedents del Programa de millora d'infraestructures i de competitivitat de
polígons de l'AMB (200.000 euros en 2018 i 200.000 l’any 2019).

ESPAI PÚBLIC: 3.500.000 euros
. Junts Fem Barri: 1.100.000 euros
Dins d’aquest capítol s’emmarquen les actuacions de millora de l’espai públic
prioritzades per la ciutadania a través del programa participatiu Junts Fem
Barri.
Amb aquesta inversió es finançaran:
Les tres actuacions pendents de la primera convocatòria del 2014 (arranjament
i enjardinament de la illeta d’entrada a la Sentiu; renovació de paviment a l’av.
de l’Eramprunyà entre els carrers de Begues i de Sant Martí, i supressió de
barreres arquitectòniques a l’av. del Mas Sellarès i voltants).
Els projectes més votats en l’edició de 2016*
Els que sorgeixin d’una tercera edició del Junts Fem Barri previstos per al 2018.
* Projectes de la segona edició del Junts Fem Barri (2016)
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Arranjament puntual de paviment de voreres a la
Sentiu
Instal·lació de fonts a diferents punts de la ciutat
Parc infantil a Mas Bruguers
Remodelació de l’àrea de lleure de la Sentiu
Pistes de petanca a l’àrea de lleure la Sentiu
Condicionament del camí de can Pardal
Condicionament zona contenidors a Mas Bruguers
Parc street workout al parc del Calamot
Pista multiesportiva al parc del Calamot
Retirada d’una de les dues alineacions d’arbrat de la
vorera banda mar del carrer de Sant Lluís i substitució
dels tarongers
Adequació de l’enllumenat a l’entorn del carrer de
Manuel de Falla
Petanca a carrer Sant Martí cantonada Francesc Pi i
Margall
Canvi d’enllumenat per a una millor eficiència
energètica l’av. de Joan Carles I
Instal·lació de murs lliures per a grafitis
Arranjament de la plaça del Pare Poveda
Pista esportiva multiesport al parc del Mil·lenni
Ampliació de l’skate parc del Calamot
Adequació del parc infantil de la plaça Catalunya i
entorn

PRESSUPOST
35.000
15.000
34.800
35.000
10.933
34.262
31.000
30.760
34.850
30.049
16.000
7.933
35.000
30.800
32.651
22.789
34.560
14.960

. Remodelació de carrers: 940.000 euros
Les actuacions previstes són:
- Remodelació integral del carrer de la Rectoria: 200.000 euros
- Segona fase de les obres d’arranjament del carrer del Riu Anoia, al barri de
can Tries: 400.000 euros
- Obertura del carrer de Rius i Taulet: 200.000 euros
- Creació d’una rotonda a l’avinguda de Bertran i Güell: 9.200 euros
- Execució del pas de vianants a la carretera C-245 que connectarà el carrer
d’Isaac Peral amb la zona del Camí Ral per facilitar l’accés al tanatori. La
inversió prevista és de 68.000 euros
- Remodelació del Passatge de la Rambla. Actuació ja executada que ha
consistit en la reparació dels efectes de les filtracions d’aigua, el sanejament i la
neteja de les voltes, i un tractament homogeni de la façana amb una inversió de
60.000 euros

. Millores a Gavà Mar: 825.000 euros
Redacció i execució d’un pla director específic.

. Asfaltat i accessibilitat: 600.000 euros
Noves campanyes d’asfaltat (400.000 euros) i millores de l’accessibilitat a
planificar en un projecte director (200.000 euros).
Aquestes inversions s’afegiran altres de menys envergadura en dotació de
serveis tècnics per un valor total de 35.000 euros.

EQUIPAMENTS: 4.075.000 euros
. Equipaments escolars 660.000 !
Campanyes d’estiu a les escoles: 150.000 ! cada any.
Les actuacions executades aquest estiu han estat les següents:
- Escola L’Eramprunyà: renovació de lavabos i instal·lació de baranes.
- Escola Jacme March: renovació de l’aplacat de fusta del menjador i
instal·lació de línia de vida a la coberta de l’edifici principal.
- Escola Joan Salamero: pintat part inferior de la façana, millora de l’enllumenat
de la pista esportiva i pintat parcial de les baranes exteriors.
- Escola Marcel·lí Moragas: renovació de lavabos i reparació d’uns pilars de
formigó.
- Escola Salvador Lluch: renovació de lavabos, renovació de finestres i
reparacions diverses a la sala de calderes.
- Escola Gavà Mar: reparació de lames de fusta i reparació d’un vidre.
A aquestes intervencions s’afegeix la intervenció realitzada a l’Escola
d’Educació Especial Maria Felip on s’ha instal·lat un ascensor adaptat en un
dels patis interiors, que ha implicat el rebaix de terres del pati, la modificació
dels seus tancaments frontals i la creació d’una porta d’accés al pati en planta
baixa i d’una finestra a la planta primera. A més, l’escola ha estat objecte
d’altres millores, entre elles la instal·lació d’un porter electrònic, la col·locació de
dues finestres oscil·lants i de paviment sintètic en una de les sales. La inversió
ha estat de 60.000.

. Equipaments esportius, socials i culturals: 3.415.000 !
Pla director d'actuacions en equipaments.
.- Aquest 2016 s’inverteixen 565.000 euros en diferents actuacions (algunes
ja executades i altres de previstes). D’aquest import, 455.000 ! es destinen a
les instal·lacions esportives, distribuïts en les actuacions següents:
Zona Esportiva Diagonal (167.736 euros)
- Pintat tartan i col·locació de llosetes a l’Estadi Municipal la Bòbila
- Millora de les màquines del gimnàs i instal·lació d'aire condicionat de l’Estadi
- Reparacions a l’enllumenat, pista i aigua al pavelló Jacme March
- Nova sala esportiva a la Nova Piscina Municipal
- Instal·lació de línies de vida en diverses zones
Zona Esportiva can Tintorer (239.010 euros)
- Millora de vestidors de la piscina
- Millora dels sistemes tècnics de la piscina
- Millora de les cistelles de la Sala de Barri
- Instal·lació de línies de vida en diverses zones

Zona Esportiva can Torelló (48.656 euros)
- Arranjament pàrquing
- Canvi de les portes dels vestidors
- Reparació de la tanca perimetral
- Instal·lació de línies de vida
A més, a la resta d’instal·lacions municipals s’invertiran 110.000 euros en
les actuacions següents:
- Rehabilitació de façanes i cobertes a l’Espai Maragall i al Casal Municipal de
Cultura American Lake (45.000 euros)
- Instal·lació d’equips audiovisuals en diferents equipaments (53.000 euros)
- Instal·lació de línies de vida en diferents equipaments (12.000 euros)
.- Inversions 2017-2018-2019: 950.000 euros distribuïts de la manera
següent:
Inversions 2017
EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Estadi Municipal la Bòbila
Pavelló Sala de Barri –can TintorerTOTAL

EQUIPAMENTS SOCIO CULTURALS
Parc Arqueològic Mines de Gavà
Espai Sant Jordi
Suport activitats
Espai Maragall
La Casa Gran
TOTAL

Màquines gimnàs
Cistelles laterals
110.000 euros

Instal·lació baixa tensió
Instal·lació xarxes anti coloms
Nova aula i mobiliari suport cursos
Compra de 28 taules i 100 cadires
Compra de 100 elevadors de cadires
per a infants
Retolació interior del nou pla d’usos
46.000 euros

Inversions 2018
EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Estadi Municipal la Bòbila
Pavelló Jacme March
Piscina can Tintorer
Pavelló Sala de Barri
TOTAL

Retoping pista d’atletisme
Cortines separadores
Mòduls entrenament
Nous serveis wellness (sauna i spa)
Nova sala musculació i/o activitats
Nova pista de parquet
Rehabilitació de vestidors
370.000 euros

EQUIPAMENTS SOCIO CULTURALS
Casals municipals de la Gent Gran

Compra mobiliari

(El Centre, Torre Lluc i can Tintorer)

Casal Municipal Cultura American Lake
Espai Sant Jordi
Espai Maragall
TOTAL

Revisió/millores de la caixa escènica
Pintura interior de l’edifici
Instal·lació línia de vida a l’accés
coberta
Revisió/millores caixa escènica
Instal·lació línia de vida
57.000 euros

Inversions 2019
EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Can Torelló
TOTAL

EQUIPAMENTS SOCIO CULTURALS
Centre Cultural

TOTAL

Millora de l’enllumenat dels camps
Nou camp de gespa artificial
Rehabilitació de vestidors
330.000 euros

Pintura interior de l’edifici
Compra de mobiliari de suport a les
entitats
Adequació d’instal·lacions (interfon,
retolació, etc.)
45.000 euros

.- Cobriment de la pista de l’escola Marcel·lí Moragas, amb una inversió
d’1.750.000 euros a partir de 2017.
El projecte té l'objectiu de millorar aquesta zona esportiva perquè sigui
utilitzada tant per l'escola com per entitats esportives de la ciutat fora de l'horari
lectiu.
L'actuació contempla com a principals treballs cobrir la pista més propera al
carrer Pep Ventura i ampliar les seves dimensions perquè sigui reglamentària, i
dotar-la de vestidors, serveis, magatzems i farmaciola. També es subministrarà
el mobiliari esportiu necessari per a la pràctica de futbol, basquet, handbol i
voleibol.
També es preveu l'arranjament de la graderia i la instal.lació d'una tanca que
permeti independitzar l'ús esportiu i l'escolar si es desitja. També es millorarà
l'estat de la segona pista que quedarà com a zona d'esbarjo per l'escola o com
a zona d'escalfament en l'activitat esportiva.

. Ampliació del Cementiri Municipal: 150.000 !

MODERNITZACIÓ SERVEIS MUNICIPALS: 2.180.000 !
. Tecnologies de la Informació i la Comunicació: 1.100.000
euros
D’aquesta inversió, 518.000 euros es destinaran a hardware (impressores,
servidors, maquinari d’escriptoris virtuals, així com la renovació de la centraleta
i la renovació de la xarxa local).
Quant a aplicacions informàtiques, i amb una inversió de 575.780 euros,
s’impulsaran diferents plataformes web i elements visuals que enfortiran els
actuals mecanismes de transparència i retiment de comptes, com ara la
creació d’una web on la ciutadania podrà visualitzar i consultar el grau
d’execució del Pla d’Actuació Municipal (PAM) o una pàgina web amb tota la
informació relativa als pressupostos municipals.
Altres accions previstes són el manteniment del portal de dades obertes
Gavà Obert; la renovació integral del portal web GavaCiutat.cat; i la
potenciació de l’administració electrònica.

. Edifici de l’Ajuntament i instal·lacions municipals: 760.000
euros
Les actuacions previstes són:
- Instal·lació de plaques fotovoltaiques a la façana del carrer de Martí l’Humà:
90.000 euros
- Millora dels sistemes de climatització i altres: 140.000 euros
- Maquinària i instal·lacions: 70.000 euros
- Vehicles municipals: 255.000 euros. D’aquesta inversió, 160.000 euros
corresponen a la renovació del parc de vehicles de la Policia Municipal
- Mobiliari: 68.000 euros
- Substitució i modernització de les màquines de zona blava, que permetran el
pagament a través d’un dispositiu mòbil: 133.000 euros

. Altres: 320.000 euros
Inversions en els mòduls de primers auxilis de la platja; patents i marques
municipals; expropiació d’un solar a l’av. d’Europa i adquisició del local de l’AV
Ausiàs March.

TOTAL PREVIST INVERSIONS 2016-2019: 23.440.000 EUROS

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

