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MARCEL·LÍ REYES I VIDAL, portaveu 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: 
 
Al barri de Gavà Mar, amb una població resident d’aproximadament 6.000 persones, no hi ha dotació 
permanent de la Policia Local; només, durant els mesos d’estiu, hi ha una petita dotació, durant algunes 
hores diàries, amb base al Centre Cívic del barri, servei que és molt apreciat pel veïnat. Davant de 
l’increment espectacular de robatoris que es venen succeint a Catalunya i tenint present que encara 
falten uns anys pel desplegament dels Mossos d’Esquadra, i atès que la primera setmana de juny, 
segons ens han informat els veïns, es van produir a la barriada almenys cinc robatoris silenciosos, seria 
molt convenient disposar d’un servei de policia de proximitat, de titularitat municipal, amb permanència 
al barri. 
 
D’altra banda, els caps de setmana i altres dies d’estiu, tal com mostren les fotografies adjuntes, es 
produeixen reiterades i generalitzades infraccions al que estableixen les Ordenances Municipals sobre 
estacionament de vehicles. S’hi poden veure turismes amb dues i les quatre rodes sobre la vorera, tot 
impedint el pas dels vianants, persones amb mobilitat reduïda, carros de la compra, de cotxets de nens, 
persones d’edat avançada, etc. Segons es comprova a les fotografies, no s’ha efectuat cap actuació, 
per part de la policia local, destinada a garantir el compliment de les Ordenances municipals, bé sia per 
la via preventiva, bé per la sancionadora. Segons se’ns ha explicat, la policia municipal acostuma a 
actuar els dies feiners i els diumenges i dissabtes tarda, però usualment no els diumenges i dissabtes 
al matí. 
 
Pregunta: 
 

• Té previst el govern municipal destinar una dotació permanent de la Policia Local a Gavà Mar 
durant tot l’any? 

• En cas afirmatiu, a partir de quan està previst que es posi en marxa aquest servei de 
permanència? 

• En cas negatiu, per quins motius no es posarà en marxa el servei permanent? 
• Quines mesures es pensen adoptar, per part de la policia municipal, per garantir el compliment 

del que estableixen les Ordenances municipals pel que fa a l’estacionament de vehicles, al 
barri de Gavà Mar, especialment els dies i hores de màxima afluència de visitants, és a dir, 
dissabtes i diumenges al matí? 

 
 
Gavà, 20 de juny de 2006 
 
 
 
 
 
Marcel·lí Reyes i Vidal 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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