
                                                                         

                                                                          

 

   

 

 

  NOTA DE PREMSA 

                    22 de desembre de 2009 

    

El Grup Parlamentari Socialista estudiarEl Grup Parlamentari Socialista estudiarEl Grup Parlamentari Socialista estudiarEl Grup Parlamentari Socialista estudiarà les propostes dels à les propostes dels à les propostes dels à les propostes dels 

ajuntaments de Castelldefels i Gavà perajuntaments de Castelldefels i Gavà perajuntaments de Castelldefels i Gavà perajuntaments de Castelldefels i Gavà per tal que tal que tal que tal que la modificació de  la modificació de  la modificació de  la modificació de 

la Llei de Navegació Aèria no afecti els dos municipisla Llei de Navegació Aèria no afecti els dos municipisla Llei de Navegació Aèria no afecti els dos municipisla Llei de Navegació Aèria no afecti els dos municipis    

    

Els alcaldes de Castelldefels, Joan Sau, i de Gavà, Joaquim Balsera, han 

defensat avui davant el portaveu de Foment del Grup Parlamentari Socialista, 

Rafael Simancas, i el secretari general adjunt del Grup, Daniel Fernández, que 

els dos municipis no poden veure incrementada l’afectació que pateixen pel 

soroll dels avions, ni ara ni en el futur, amb el desenvolupament de la 

modificació de la Llei de Navegació Aèria. 

 

Els alcaldes de Castelldefels, Joan Sau, i de Gavà, Joaquim Balsera, han 

plantejat avui al portaveu de Foment del Grup Parlamentari Socialista, 

Rafael Simancas, i al secretari general adjunt del Grup, Daniel Fernández, el 

rebuig dels dos municipis a la modificació de la Llei de Navegació Aèria que 

té previst aprovar el Congrés. Els alcaldes han argumentat la seva oposició 

recordant les servituds històriques que han patit les dues ciutats i demanant 

que no s’incrementin amb el desenvolupament d’aquesta modificació de la 

llei. Els alcaldes han explicat tota la feina desenvolupada en els darrers anys 

per arribar a la situació actual, i han demanat ser escoltats i que s’admetin 

les seves propostes. 



 

Els dos representants socialistes al Congrés han assegurat que l’esperit 

d’aquesta modificació de la Llei de Navegació Aèria no és perjudicar 

l’entorn aeroportuari. En aquesta voluntat, s’han compromès a estudiar les 

esmenes que avui mateix els hi han presentat els alcaldes. Justament, el 

debat parlamentari d’aquesta modificació de la llei s’ha ajornat fins el mes 

de febrer, coincidint amb una de les demandes dels alcaldes. 

 

Sau i Balsera han aportat propostes que garanteixen que els seus territoris 

no pateixin en el futur un increment de l’afectació del soroll amb el 

desenvolupament de la llei. Així, els alcaldes han demanat que els municipis 

de l’entorn aeroportuari puguin estar presents en la presa de decisions 

importants que en el futur afectin a l’aeroport (creant una comissió mixta 

en què els ajuntaments dels municipis afectats estiguin representats) i  han 

expressat que la servitud acústica no pot comportar una reducció de la 

qualitat de vida dels ciutadans dels dos municipis. També han assenyalat 

que s’ha de concretar l’abast de les mesures correctores que s’hagin 

d’aplicar i que es determinin explícitament els objectius de qualitat acústica. 

 

La reunió d’avui es complementa amb una carta enviada divendres passat al 

ministre de Foment, José Blanco, i una altra al portaveu del Grup 

Parlamentari Socialista al Congrés, José Antonio Alonso, per evitar que 

prosperi el Projecte de Llei que modifica la Llei de Navegació Aèria en 

considerar que “la seva modificació és contrària als drets individuals i “la seva modificació és contrària als drets individuals i “la seva modificació és contrària als drets individuals i “la seva modificació és contrària als drets individuals i 

col·lectius de les ducol·lectius de les ducol·lectius de les ducol·lectius de les dues poblacions”es poblacions”es poblacions”es poblacions”.  


