
Gavà 
 

Apartat de correus, 24 
08850 Gavà 
gava@esquerra.org 

MARTA JIMÉNEZ I IBORRA, portaveu adjunta del Grup Municipal d'Esquerra Republicana 
de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, 

 

FORMULO 

 

d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui 
contestada durant el proper Ple municipal ordinari, la següent: 

 

PREGUNTA 
 
 
Antecedents: 

El passat 2 d’abril de 2007, el Parlament de Catalunya va aprovar, per unanimitat de tots els 
grups, la Resolució 27/VIII, sobre l’assistència sanitària a Gavà Mar, que estableix que: «el 
Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar converses amb 
l’Ajuntament de Gavà, titular del Centre de Serveis on s’emplaça el consultori municipal, per 
a estudiar la possibilitat d’ampliar-ne l’espai físic, sempre que es garanteixin les condicions 
de funcionalitat necessàries per a desenvolupar-hi correctament l’activitat assistencial». Arran 
d’aquesta sentència, ja s’han ampliat els horaris d’atenció al Centre de Salut de Gavà Mar i, 
el 25 de juny, segons ha informat el govern de la Generalitat en seu parlamentària, es va 
produir una reunió entre l’Ajuntament de Gavà i representants de CatSalut per tractar de 
l’ampliació del mateix centre. Ara bé, segons s’ha informat oficialment, la reunió no va 
fructificar en cap acord d’ampliació, sinó que l’Ajuntament es va limitar a comprometre’s a 
«estudiar diferents alternatives» i «fer un seguiment de les necessitats i població per 
determinar si l’ampliació és necessària». 

Per aquest motiu el Grup Municipal d’Esquerra Republicana realitza la següent 

Pregunta: 

1. Per què no es va decidir, a la reunió del 25 de juny, l’ampliació immediata del centre 
de salut de Gavà Mar, atenent al suggeriment presentat pel Grup d’Esquerra 
Republicana al Ple Municipal del 26 d’abril d’enguany, que proposava l’ampliació del 
Centre de Salut de Gavà Mar mitjançant la dedicació de l’espai de l’actual vestidor 
per a un nou consultori i ampliació de la sala d’espera? 

2. Atès que a la reunió es va acordar «fer un seguiment» per determinar si l’ampliació 
és necessària, significa això que el govern municipal no està encara convençut de la 
necessitat immediata d’aquesta ampliació? 

3. Quan està previst que estigui enllestit «l’estudi de les diferents alternatives» i el 
«seguiment de les necessitats i població» acordat el 25 de juny? 

 
 
Gavà, 24 de setembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
Marta Jiménez i Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 


