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Amb el vot en contra del PP, l’esmena no hagués prosperat. 
 

El PP obliga als socialistes a retirar 
una esmena que suposava un atac 
als veïns de Gavà Mar 
 
§ Josep Llobet: “gràcies al vot en contra del PP, l’esmena 

presentada pels socialistes ha estat retirada”. 
§ L’esmena implicava retrocedir en el treball fet durant tots aquests 

anys des de l’Associació de Veïns per reduir l’impacte acústic i 
medioambiental sobre el barri de Gavà Mar.  

 
3 desembre 09.- Josep Llobet, Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a 
l’Ajuntament de Gavà i diputat i portaveu adjunt del PPC al Parlament de Catalunya, ha 
comunicat que l’esmena presentada pels socialistes per modificar la Llei de Navegació 
Aèrea ha estat retirada ja que amb el vot en contra del PP al Senat, no podia prosperar: 
“Des del PP de Gavà i el PP de Catalunya, amb Alícia Sànchez-Camacho, 
Presidenta i Senadora, s’ha treballat per aconseguir que aquesta esmena sigui 
retirada, amb el vot en contra del PP al Senat.” 
 
Aquesta esmena, presentada pel grup parlamentari Socialista, suposava no haver de 
definir objectius de qualitat acústica i per tant obligava als veïns que viuen a les 
proximitats dels aeroports a suportar els sorolls dels avions. Llobet explica que 
“aquesta esmena anava en contra absolutament dels veïns de Gavà Mar, que 
són els més afectats pels sorolls dels avions que arriben i surten de l’aeroport 
del Prat”. 
 
En aquest sentit, Llobet explica que “des de l’Associació de Veins de Gavà Mar s’ha 
treballat molt i durant molt de temps per aconseguir reduir al màxim l’impacte 
acústic al barri”, i afegeix que “en cas d’haver-se aprovat aquesta proposta dels 
socialistes, tot el treball hagués estat inútil, ja que implicava fer molts passos 
enrera en el llarg camí que s’ha seguit per arribar a la situació actual”. 
 
Llobet lamenta que “amb tota la feina que s’ha fet durant aquests anys, és inadmissible 
que hi hagi partits polítics que presentin propostes d’aquests tipus”, i explica que 
“gràcies a que el PP té majoria al Senat, el seu vot en contra ha tombat 
l’esmena”. No obstant, remarca que “des del Partit Popular seguirem molt 
pendents d’aquesat tema, per evitar que el PSOE-PSC torni a presentar 
esmenes d’aquest tipus que perjudiquen greument la qualitat de vida de la 
ciutadania”. 
 
Finalment, Llobet declara que “amb aquesta proposta, el posicionament de les 
administracions actuals socialistes respecte dels barris propers als aeroports 
espanyols queda en entredit”. 
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