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Pressupostos de la Generalitat pel 2009 
  

El PPC presenta esmenes als pressupostos de 
la Generalitat en favor del servei social i 
sanitari a Gavà, i de la mobilitat i la formació 
  

• Llobet trasllada les necessitats de Gavà i dels seus ciutadans, a 
través d’esmenes als pressupostos de la Generalitat, per tal de 
millorar els serveis més deficients o inexistents. 

  
• Algunes de les propostes són la creació d’un centre de radiologia, 

l’ampliació del CAP de Gavà Mar, la construcció d’una nova 
residència per gent gran i centre de dia,  una Escola Oficial 
d’Idiomes a Gavà, i la recuperació de la L-12 de metro. 

  
26 novembre 08 – Josep Llobet, portaveu del grup municipal del Partit Popular a 
l’Ajuntament de Gavà i portaveu adjunt del PPC al Parlament de Catalunya, ha 
presentat un conjunt d’esmenes als pressupostos de la Generalitat per millorar el dia a 
dia dels ciutadans de Gavà. Llobet declara que, “igual que els pressupostos de 
l’Ajuntament, aquest any els pressupostos presentats pel tripartit per l’any 
2009 són poc socials i no reflecteixen la situació de crisi econòmica que estem 
vivint els catalans”, i per aquest motiu assenyala que “el grup parlamentari popular 
ha presentat unes esmenes per tal de poder garantir un adequada atenció socials als 
ciutadans de Gavà i per fer de la nostra ciutat una ciutat de futur”.  
  
En aquest sentit, Llobet explica que un any més, es demana a la Generalitat una 
partida per la creació d’un centre de Radiologia Integral: “Ho demanem any rere any, 
tant a nivell parlamentari com municipal, però tot i les promeses de la Consellera de 
Sanitat, aquesta partida mai arriba, i és del tot necessària per evitar que els ciutadans 
de Gavà hagin de desplaçar-se a altres municipis per poder fer-se una simple 
radiografia”. També en l’àmbit de Salut, un any més, Llobet insisteix en la necessitat 
d’ampliar el servei i les instal�lacions del CAP de Gavà Mar: “Gavà Mar és un barri que 
en els darrers anys ha crescut a un ritme vertiginós, i el CAP pateix un col�lapse que fa 
que no es pugui oferir el servei que els veïns mereixen”. 
  
Referent als serveis socials, Llobet demana a la Generalitat que es restableixi l’Oficina 
del Benestar Social, i que es construeixi una nova residència per gent gran de Gavà i un 
centre de dia: “és l’única manera de donar cabuda a les necessitats de la gent gran i 
persones amb dependència”. 
   
Pel que fa a l’educació, s’han presentat esmenes per tornar a reclamar una Escola 
Oficial d’Idiomes i Escoles-Taller en col�laboració amb la Generalitat: “a Gavà hi ha una 
gran mancança en aquests dos sentits, i és imprescindible insistir en l’educació i la 
formació dels ciutadans per tal d’obrir el ventall de possibilitats de sortides 
professionals, sobre tot en moments tant difícils com l’actual”. 
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Finalment, el portaveu popular a Gavà explica que s’ha introduït una esmena per 
demanar la recuperació de la Línia 12 de metro amb tres parades a la nostra ciutat: 
“una de les grans deficiències de Gavà és el transport públic, i cal potenciar tots els 
mitjans de transports per crear una bona connexió entre Gavà i els municipis de la 
comarca i amb Barcelona, i així fer de Gavà una ciutat oberta amb més possibilitats per 
a tothom”. 
 


