
 
 
 
 
 
Gavà, 20 de maig de 2007 
 
 
 
 

Esquerra – Gavà  
 
 

Programa de l’àmbit de la seguretat i el civisme per a Gavà Mar 
 
 

Successos com els vuit robatoris en cases per part de lladres silenciosos, que es van produir la 
matinada del passat dimarts al barri, evidencien que l’actual model de seguretat és clarament 
insuficient. Com a força d’esquerres, entenem que la seguretat és un component principal del 
benestar, i que entre les funcions prioritàries de l’administració pública ha de figurar el garantir-
la. Al llarg del darrer mandat, Esquerra ha realitzat una sèrie d’actuacions per contribuir a 
solucionar les problemàtiques de seguretat del barri. La més recent és la conversa mantinguda 
entre la diputada Anna Simó i el conseller d’interior Joan Saura el passat 1 de maig, sobre la 
inseguretat causada per l’extensió de la prostitució al llarg de l’autopista C-31, que travessa el 
barri. En aquesta línia, la diputada d’Esquerra està planificant la realització de reunions entre 
els representants veïnals del barri i alts responsables de la Conselleria d’Interior i de la 
Delegació del Govern. 
 
Entre les mesures que ens proposem aprofundir per al mandat 2007-2011, el nostre programa 
conté: 

 
1. Obrir la seu de la policia municipal durant tot l’any amb coordinació amb l’Associació de 

Veïns, per facilitar el coneixement del barri, de les zones més perilloses o insegures, i 
dels problemes reals dels veïns. 

 
2. Implantar patrulles nocturnes de policia a tots els barris de la ciutat, inclòs Gavà Mar. 
 
3. Establir convenis amb la delegació del govern de l’estat i la conselleria d’interior per 

impedir l’exercici de la prostitució als carrers i carreteres de Gavà. 
 
A nivell general per a tota la ciutat, però en temes que incideixen específicament al barri, 
proposem: 
 
4. Implantar la nova comissaria de mossos d’esquadra i promoure el replegament de 

guàrdia civil i policia estatal. Aquesta implantació anirà acompanyada de la creació de 
l’Àrea Bàsica de Seguretat de Gavà –ara Gavà forma part de l’àrea depenent de la 
comissaria de policia de Castelldefels– cosa que ha d’incrementar el nombre d’efectius 
policials a la ciutat i la seva proximitat a la ciutadania. 

 
5. Incrementar les dotacions en personal i material del parc de bombers. 
 
6. Establir un calendari de reunions, i fer-les efectives, entre els tècnics de protecció civil, 

associacions veïnals i Consells de Barri per actualitzar la prevenció i plans d’actuació en 



cas de catàstrofe, especialment rellevant en el cas de possible catàstrofe aèria amb 
afectació al barri. 

 
7. Establir un calendari de revisió i actualització, i fer-lo efectiu, dels plans de prevenció i 

actuació en cas d’incendis forestals, especialment rellevant en el cas de la Pineda. 
 
Pel que fa a la promoció del civisme, proposem: 
 
8. Crear un cos d’agents cívics que informin, vetllin i ajudin el compliment de les ordenances 

municipals i col·laborin en l’organització del dia a dia ciutadà. Aquests agents haurien de 
descarregar la policia municipal de les tasques menys relacionades amb la seguretat 
ciutadana, per tal que podessin dedicar-se plenament a la protecció dels veïns. 

 
9. Crear un telèfon específic d’atenció ciutadana per centralitzar i atendre amb rapidesa les 

queixes ciutadanes sobre el manteniment de la via pública i el mobiliari urbà. 
 
10. Mantenir nets els voltants dels contenidors. 
 
11. Il·luminació suficient a tota la ciutat, procurant evitar l’existència de racons foscos o 

amagats, tot respectant la normativa sobre contaminació lumínica. 
 
12. Ampliar els espais i plafons publicitaris perquè les entitats cíviques puguin anunciar les 

seves activitats. 
 


