“Comença un temps nou, amb una nova política
i un nou impuls per a Gavà.

I ho estem fent possible”.
Raquel Sánchez
Alcaldessa de Gavà
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1. Barris de Gavà: més nets i més cívics
• Més suport a la rehabilitació d´edificis d´habitatges als nostres barris: Es subvenciona el cost
de la llicència d’obres i a través de l´AMB s ha obert una potent línia d´ajuts econòmics per a
façanes, sostenibilitat, accessibilitat i interior dels habitatges. Subvencions municipals a la
instal.lació d´ascensors (100.000 euros de dotació pressupostària).
• Hem finalitzat la configuració dels carrers del nous barris de Can Ribes a l’àmbit de Ponent de
la ciutat, una zona en continuïtat amb els carrers de la ciutat existent que ens permet afrontar
el creixement moderat necessari per donar resposta a les necessitats d’habitatge assequible.
• Estem millorant les instal·lacions amb l’eliminació progressiva de les xarxes aèries sobre pals,
tot afavorint la recuperació d’un espai que resultarà més amable i accessible,fent servir tecnologies
eficients i sostenibles.
• Hem millorat les superfícies regades amb aigua del freàtic al terme municipal, optimitzant al
màxim els recursos hídrics per tal d’aconseguir l’aprofitament dels recursos naturals disponibles.
• Fomentem, als espais verds de Gavà, l’ús de la vegetació autòctona amb menys consum hídric.
• Junts fem Barri, 20 projectes de microurbanisme al conjunt de barris de Gavà escollits per la
ciutadania després d’un procés de participació ciutadana i que estaran enllestit la primavera
de 2015.
• S’ha impulsat el Pla “Junts fem net”, amb 15 noves mesures de neteja viària i manteniment de
la ciutat.
• Campanya “Junts fem civisme”, per acabar amb comportaments incívics. Accions sensibilitzadores
enduriment de sancions
• Malgrat la crisi, hem prioritzat pressupostàriament la conservació i manteniment dels espais
públics dels barris, a través de l’empresa municipal PRESEC, amb 1750.000 euros de pressupost
anual per a neteja viària i 1.800.000 per a la recollida de residus.
• S’han dut a terme campanyes d´asfaltat de diferents carrers i camins agrícoles del terme
municipal.
• Seguim apostant pel Projecte d´Intervenció Integral de Serra de les Ferreres malgrat que la
Generalitat ha deixat sense pressupost la Llei de Barris, s’ha fet el planejament i el projecte
del vial de ca n’Espinòs. Seguim instant a la cooperació Generalitat i Ajuntament per a la
continuïtat d’una transformació integral de Can Tries, Ca n’Espinòs i les Ferreres.
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2. Noves infraestructures i millors serveis i
equipaments: modernitat al servei del benestar
col·lectiu.
• Projecte de millora de la connexió entre el nucli urbà i la platja. Reforma Avingudes del Mar i
Bertran i Güell.
• Iniciades les obres del nou MercaGavà i creació del mercat provisional a la Plaça de Batista i Roca.
• Hem començat les obres de la nova seu de la Policia Municipal, i permetrà en el futur un nou
públic per l´edifici Sert, a la Rambla.
• Hem obert el refugi antiaeri de la Rambla, nou espai per a la memòria històrica.
• El Casal de la Torre Lluc, el tercer equipament per a la gent gran.
• Hem dotat a entitats cíviques, socials i culturals de noves seus en espais i equipaments
municipals.
• S’han remodelat i millorat les pistes exteriors de la Zona Esportiva Can Tintorer, per a la pràctica
d’esports d’entitats i de jocs escolars.
• Nou pla de millora del manteniment d’equipaments municipals culturals, cívics i esportius de
la ciutat.
• Hem fet accions per millorar la mobilitat en la zona industrial, iniciem el Pla de Mobilitat 20142018 i implantarem en breu un sistema més eficient de control d’accessos a la Illa de Vianants.
• Millora de en els Col·legis Públics de Gavà i impuls juntament amb Diputació de millores al
Centre Cultural, que s’iniciaran enguany.
• Renovació de parades d’autobús i millora del circuit del Gavà Bus.
• Millora dels Col·lectors C/ de la Ciència i del C/ Sant Pere i en breu iniciarem més millores en
el clavegueram de diferents carrers com el de Tellinaires.
• Intervencions a per eliminar barreres arquitectòniques a l’espai públic, entre elles, als passos
de vianants.
• Farem tractament de vegetació i neteja de solars per a la prevenció d’incendis forestals.
• Revisarem els plans d’emergència bàsics per a incendis, inundacions i nevades.
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3. Un model de ciutat on modernitat és sinònim
de sostenibilitat i medi ambient.
• Impulsem projectes per a posar en valor i preservar el nostre patrimoni natural. Disposem d’un
catàleg d’arbres i arbredes d´interès a Gavà. La llacuna de la Murtra passa a ser un parc
metropolità i amb una passarel·la per a vianants que connecta els seus marges i donem suport
a iniciatives per protegir l’agricultura de muntanya.
• Impulsem un ampli ventall d’activitats i recursos educatius de sensibilització a la ciutadania
sobre sostenibilitat i medi ambient, com ara la Festa de l´Energia Sostenible, Dia Mundial dels
Ocells, el Mercat de Segona Mà o el web municipal de Medi Ambient.
• Fomentem l’ús de la bicicleta, ampliant la xarxa de carris bicis (projecte iniciat a l´Avinguda del
Mar i Bertran i Güell), així com a través de l´Àrea Metropolitana de Barcelona, amb el Bicibox
i les subvencions per a l’adquisició de bicicletes elèctriques.
• S’ha finalitzat la remodelació de l’estació de rodalies per propiciar un salt qualitatiu respecte
d’una infraestructura de transport públic que diàriament fan servir milers de gavanencs i
gavanenques pels seus desplaçaments. Seguim apostant pel Gavabús com a mitjà de transport
públic que connecta diferents barris.
• Seguim donant suport a l´Agrupació de Defensa Forestal com ara adquirint un nou vehicle ja
que la meitat del terme municipal de Gavà és forestal i per tant la seva tasca és bàsica en
termes de prevenció d’incendis i arranjament de camins i rieres.
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4. A l´Ajuntament obrim portes i finestres.
• Posada en marxa de la seu electrònica i la carpeta ciutadana integrant Internet com un canal
més de relació administrativa amb la ciutadania.
• Increment en 16 nous tràmits que s’inicien a l´OAC que es converteix en el principal canal de
relació amb la ciutadania.
• Posada en marxa del portal Open Data Gavà Obert, primer portal a Espanya “5 estrelles” i que
permet consultar les dades de l’activitat municipal, incloses les comptables.
• L’Ajuntament de Gavà assoleix un excel·lent en el grau de transparència de la informació del
web municipal.
• Hem estat pioners en promoure la transparència en adjudicacions públiques a través de la
licitació en contractes menors amb un procediment integrament electrònic, avançant-nos en la
nova directiva de contractació pública de la Unió Europea.
• En breu iniciarem un nou model de relació amb la ciutadania mes proactiu, agilitzant encara
més, tot tipus de tramitació municipal.
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5. Comptem amb una ciutat més segura i treballem
perquè ho sigui encara més.
• Compromís de l’alcaldia de fer cada sis mesos, com a mínim, sessions de Juntes Locals de
Seguretat, que han esdevingut un pilar bàsic en la coordinació de les tasques policials i de la
seguretat.
• Potenciarem la figura del policia de barri com referent continu de sistema de treball basat en
la proximitat. Així mateix, hem desenvolupat mesures per a reduir l’excés de velocitat als carrers
(com ara campanyes de radar preventiu).
• Abans d’acabar el mandat impulsarem noves millores en els serveis de la Policia, de
desenvolupament tècnic, estructurals i fins i tot d’imatge de cara a la ciutadania. Continuarem
amb el nou sistema de control policial a la costa mitjançant l’ús de vehicles adaptats a aquest
tipus de terreny i que permet el desenvolupament de les tasques de la policia local d’una manera
més eficient i més immediata.
• Hem impulsat el treball conjunt i la implicació en la convivència per part de les entitats, agents
educatius i socials en les polítiques de seguretat.
• Consolidarem el servei de mediació com a eina de gestió de conflictes amb la funció d’apropar
les parts en conflicte per tal que puguin restablir la comunicació.
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6. Gestionem cada euro de manera rigorosa i amb
uns comptes municipals sanejats.
• Hem estalviat 3,2 milions d’euros de despesa municipal a través de la renegociació dels
contractes i licitacions electròniques i un major eficiència dels programes municipals.
• Integrant els organismes autònoms municipals, s’ha agilitzat l’administració municipal per
orientar-la a un major qualitat, eficàcia i eficiència dels serveis municipals.
• Hem impulsat un pla d’estalvi i sostenibilitat energètica per a les instal·lacions municipals,
arribant a aconseguir un estalvi energètic anual d’un 15% de l’energia elèctrica consumida l’any
2011.
• Gavà, municipi destacat en gestió de reducció del deute públic. Al final de l’exercici 2015 es
registrarà una davallada deute públic del 15,84 respecte al 2014. La ràtio d’endeutament se
situarà en el 83,63%, lluny del 110% que fixa com a límit la Llei d’Hisendes Locals.
• S’ha aconseguit que l´Ajuntament de Gavà pagui en menys de 30 dies de promig als proveïdors,
quan la llei obliga a 60 dies.
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7. Cap a un Gavà 2.0 i amb serveis públics de
qualitat.
• Hem posat en marxa el nou portal gavaciutat.cat i el servei Gavà WIFI, que permet connexió
a Internet gratuït a espais públics de la ciutat i el pagament Online de taxes municipals.
• S’ha creat el canal Gavà TV a Internet com a servei públic d’informació local i de proximitat i
s’han desenvolupat eines de comunicació municipal a Facebook i Twitter.
• Hem impulsat cartes de Serveis, a través de les quals ens comprometem amb criteris de qualitat
en la ciutadania. S’ha fet per als serveis d´ OAC, Llicències, Esports, Salut Pública.
• Estem disseny noves aplicacions per facilitar la relació de la ciutadania amb l´ajuntament a
través del telèfon Mobil i de tot tipus de tramitació administrativa
- Mobil eSeu + Identitat Digital.
- Nou Twitter institucional “administratiu”.
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8. Tenim una veu més propera... governem de
manera oberta i participativa.
• Seguim impulsant la iniciativa “l’alcaldessa als barris” per compartir encara més les inquietuds
dels veïns i les veïnes de Gavà, a fi i efecte de poder actuar de manera eficaç en la millora de
tots i cadascun dels sectors de la ciutat.
• Hem creat les regidories de barri, una nova eina per millorar la participació i la comunicació
entre el govern municipals i els veïns i les veïnes de les diferents zones de Gavà.
• Parlant amb els estudiants sobre Gavà! Cicle de visites de l’alcaldessa als centres educatius
de secundària de Gavà per a respondre a preguntes per part de l’alumnat.
• A través de diferents òrgans i iniciatives municipals, fomentem la participació dels veïns i les
veïnes en assumptes col·lectius locals, com ara els Consells municipals sectorials, Audiència
Educativa i donant suport a la gestió i funcions independent del Síndics de Greuges.
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9. Fer xarxa amb les entitats, espais de democràcia.
• Hem prioritzat donar suport al moviment associatiu de la nostra ciutat en aspectes de formació,
assessorament, suport econòmic i en materials i cessió d´ espais municipals per activitats o per
seus socials, per tal de millorar les condicions de prestació dels serveis i activitats d’interès
comunitari a Gavà.
• Hem ajudat, dins les nostres possibilitats, en els processos de millora de les entitats de la nostra
ciutat per enfortir-les i potenciar-les perquè serveixin com a eines de vertebració, de
transformació,d’espai de trobada i de relació de les persones.
• Hem dinamitzat juntament amb les associacions, la Mostra d’entitats, un èxit de participació, així
com s’ha consolidat un portal de les entitats a Internet.
• Reforcem la veu i la participació en polítiques públiques locals de les entitats i a través de trobades
amb el govern local, participació en disseny d’iniciatives i polítiques municipals i en processos
participació.
• Impulsem nou mètode, les trobades de l’alcaldessa amb les entitats veïnals per a debatre,
conèixer per a compartir els temes d’interès veïnal amb les associacions representatives dels
barris.
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10. Fer xarxa amb les entitats, espais de democràcia.
• Sobre la salut, hem fet accions institucionals i polítiques per aturar retallades en Farmàcies de
nit, dispensari de salut al barri de Gavà Mar. I treballem per evitar cap pas enrere amb el que
hem aconseguit per a l’hospital de Viladecans.
• En educació, hem aconseguit que la Generalitat es comprometi a fer un nou edifici a l´IES
Bruguers i a tenir educació secundària pública al barri de Gavà Mar el setembre de 2015.
• Gràcies a la cooperació entre institucions comptem amb un nou Parc de Bombers i seguim
dialogant per aconseguir que l’actual govern de la Generalitat construeixi el nou CAP 3 que
necessita la ciutadania de Gavà.
• Juntament amb els veïns, hem aconseguit davant el govern d’Espanya que l’aeroport sigui un
bon veí. Però davant els canvis en política aeroportuària seguim reclamat ser presents a la seva
gestió per minimitzar l´impacte acústic al barri de Gavà Mar.
• Entre d´altres, seguim reivindicant la dotació pressupostària per fer possible el Pla de millores
de les Ferreres i el pagament dels deutes de la Generalitat amb l’ajuntament i que afecta
especialment a accions socials amb els veïns.
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11. Impulsar la lluita contra l´atur, la nostra prioritat.
• Iniciatives locals pioneres a Catalunya per contribuir a la contractació. Subvenció a les empreses
per contractar persones desocupades de Gavà amb els programes 6+6 i 3+3. Subvenció de fins
a 5000 euros per a la creació del propi lloc de treball (autònom).
• Hem desenvolupat “Joves per l´Ocupació” amb mesures per ajudar a incorporar al món laboral
la joventut de Gavà amb més dificultats d´accés.
• Hem apostat per la formació ocupacional ajustada a les necessitats actuals. S’han fet cursos
adreçats preferentment a persones de Gavà en atur per millorar la qualificació professional i les
competències professionals.
• L ’Ajuntament ha contractat a ciutadans/es de Gavà en atur que, a través de plans d’ocupació
del programa Treball i Formació i durant sis mesos, realitzen tasques d’interès general i social
a la ciutat. En breu estarà en marxa “Junts fem ocupació, fem civisme i un Gavà més net” , per
a la contractació de 13 persones.
• Els acords amb diverses entitats sense ànim de lucre com Creu Roja ha permès que joves de
Gavà en atur puguin fer Itineraris Horitzontals d´inserció laboral.
• La tasca de suport i acompanyament del Centre de Suport d´Empresa a persones aturades,
eina cabdal per a la recerca d´ocupació.
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12. Avancem sense perdre drets a Gavà:
incrementem les ajudes socials en situacions de
dificultat.
Davant la crisi, l´Ajuntament ha redoblat els esforços per ajudar als col·lectius més desfavorits i
els veïns i veïns amb menys recursos econòmics:
• Ampliació dels ajuts socials complementaris per aliments , per l´habitatge i pels subministres
bàsics de la llar.
• A través d´un conveni amb AGBAR, les famílies de Gavà desfavorides econòmicament poden
obtenir la bonificació del subministrament de l´aigua.
• En xarxa i juntament amb entitats socials disposem de la Plataforma Gavà Solidària que permet
realitzar projectes per tota Gavà com el Banc dels Aliments o a Gavà cap nen sense joguines.
• Ampliació del nombre d’aparells de teleassistència per a majors de 80 anys que viuen sols/soles
(de 1048 a 1112).
• Hem impulsat un casal d´estiu el mes d´agost per a infants de famílies amb dificultats econòmiques.
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13. ... I fem front a les retallades injustes, ampliant
el suport a famílies i els escolars en tot allò que
podem en educació, extraescolars, dependència...
• En breu, ampliarem la bonificació de l’actual targeta rosa, rebaixant el límit d’edat dels 65 als
63 anys, beneficiant al voltant de 900 veïns de Gavà.
• Malgrat les retallades a Espanya i a Catalunya, a Gavà 860 persones es beneficien de la Llei
de Dependència-Seguim potenciant el Servei d´Atenció Domiciliària públic i gratuït, a l´abast de
tota la ciutadania de Gavà que ho necessitin (24.874 hores prestades a l´any i 216 casos atesos).
• Fem suport econòmic a les famílies en dificultats per a l’adquisició de llibres de text per al escolars,
ampliem les dotacions pressupostàries per les beques de menjador escolar (de 44.000 a 59.000
euros). Mantenim els programes de reutilització i socialització dels llibres de text.
• Hem creat una potent línia de suport a les activitats extraescolars d´infants de famílies amb
dificultats econòmiques per garantir la igualtat d´oportunitats en aquest àmbit.
• Baixem el preu a les famílies nombroses o monoparentals en l´accés a les activitats culturals.
Mantenim bonificacions per a la gent gran per a instal.lacions esportives i creem noves: per a
persones amb discapacitat de més del 66% i també per a famílies monoparentals i nombroses.
• Juntament amb les entitats i col.lectius, cada estiu fem possible un lleure alternatiu i fet a Gavà
per a infants i joves, amb una oferta que enguany ha estat de més de 1300 places.
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14. Estem creant més habitatge assequible per la
gent de Gavà.
• S’estan construint els primers 154 habitatges de protecció oficial a Can Ribes i mitjançant la
promoció d´IMPSOL. Les obres es van iniciar el setembre de 2014.
• S’han creat 79 pisos de lloguer assequible dotacional per a fer costat a l´emancipació de joves
a un solar cedit per l’Ajuntament a la Fundació Família i Benestar Social.
• Impulsem mesures per fer efectiu, dins les nostres possibilitats el dret a l´habitatge, sancionant
les entitats financeres que tinguin pisos buits a la ciutat durant més de dos anys o activant del
Pla social de l´habitatge, que entre altres permet l´existència d´una taula local per a coordinar
esforços amb agents socials de Gavà.
• Hem participat en la creació del Servei d´Intermediació en Deute de l´Habitatge, a fi d´evitar
desnonaments de manera coordinada amb la Generalitat, Diputació i Col.legi d ´Advocats.
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15. Junts estem fent de la cultura, els nostres valors
històrics i naturals, senyals d´identitat de la nostra
qualitat de vida.
• Juntament amb les entitats culturals disposem d´una programació cultural estable, diversa i de
qualitat que omple l´agenda ciutadana de Gavà, amb un lleure alternatiu i de proximitat. Activitats
artístiques, associatives i de foment del cicle festiu popular.
• Comptem amb un cicle estable d´exposicions realitzada conjuntament amb els creadors locals,
així com una oferta d´arts escèniques a l´abast de tota la ciutadania.
• Es consoliden els programes de foment de la lectura amb les biblioteques municipals de Gavà.
• Disposem d´una xarxa d´espais públics de patrimoni cultural de primer ordre i on fem activitats
culturals: Mines Prehistòriques, Museu, Centre d´Història, obertura de l Refugi Antiaeri i castell
d´Eramprunyà, on seguim la seva restauració amb la cooperació de Diputació i on hem activitat
accions innovadores com ara el camp de treball cooperant amb diferents institucions.
• Hem impulsat potents programes d´ activitats per a la ciutadania de difusió del ric patrimoni
natural i històric de Gavà entre entitats, escoles i ciutadania, dels més singulars de la regió
metropolitana.
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16. Les oportunitats que dóna una ciutat educadora
• Amb el Projecte Educatiu de Gavà, treballem amb escoles, educadors i entitats educatives
projectes per fer de la nostra una ciutat educadora i inclusiva. I seguirem impulsant casals i
colònies, com a alternativa de lleure educatiu, així com els camins escolars.
• Hem impulsat nous programes de salut i educació, d´atenció a la diversitat i de suport a
l´escolarització, en breu impulsarem noves mesures de foment de l´educació dual i seguim
ampliant l´Oficina Municipal d´Educació. Seguim fem costat a les escoles de Gavà amb una
oferta potent a la guia educativa.
• Seguim fent costat amb ajuts a les AMPAS i dialogant amb escoles i entitats educatives per
diagnosticar o dissenyar conjuntament els reptes educatius de la nostra ciutat. Seguim ofertant
un ampli ventall de formació per a adults i col·laborem per fer possible el Servei Local de Català.
• En breu iniciarem un nou programa educatiu de suport a les famílies amb infants que pateixen
algun tipus de trastorn dels processos d’ensenyament – aprenentatge, i també un programa de
tutors educatius.

La ciutat que hem fet

balanç
mandat

Fent Costat a les
Persones

17. Gavà va d´esport
• Hem consolidat els programes esportius que impulsem des de les diferents Zones esportives
emprats per milers de ciutadans i ciutadanes. A les piscines municipals es disposa del programa
d’activitats aquàtiques educatives en el que el darrer curs van participar 2359 alumnes i 16
centres educatius. Hem creat una nova línia de suport al manteniment i millora de les instal·lacions.
• Juntament amb clubs locals , AMPAS i escoles, som un referent a Catalunya en Jocs Esportius
Escolars, que impliquen al voltant de 1500 escolars, impulsant els valors educatius de l´esport
i el coneixement de diferents disciplines esportives i entitats locals.
• Hem activitat nous programes esportius com el programa de Fitness per a Joves i Adolescents,
així com un nou model del Centre de Medicina Esportiva o el Programa Juga Verd Play juntament
amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat.
• Entitats , esportistes i Ajuntament hem fet possible junts que disposi d´un potent calendari
esportiu, amb la Mitja Marató, Gavà Run, Triatló de Gavà, Marató del Mediterrani, Gavà Nit Run,
etc.
• Seguim apostant per donar suport econòmic i d´usos d´espais municipals a les entitats esportives
i clubs locals a fi d´incentivar la pràctica esportiva de base dels escolars i els gavanencs en
general. Hem creat la “Nit de l´Esport” a fi de reconèixer els valors esportius locals.
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18. Gavà, escola de ciutadania
Involucrar diferents col·lectius ciutadans en el disseny i l’agenda municipal de Gavà…
• Gent Gran. Gestionem el programa d’activitats físiques, formatives i culturals que permet la
millora de les habilitats i l’aprenentatge de la nostra gent gran. Donem suport a la Comissió de
la Gent Gran com a òrgan assessor per a polítiques d’envelliment, així com als casals i grups
de suport actius en aquesta matèria.
• Joves. Hem impulsat el Pla Local de Joventut, full de ruta participatiu de les polítiques joves de
l’Ajuntament. També oferim un ampli ventall de recursos i serveis per i amb els joves, com ara
els programes de la Casa Gran, l’oferta formativa i participativa, les aules d’estudi nocturn, el
suport a entitats juvenils, informació i assessorament per a l’emancipació, etc.
• Nova ciutadania. Oferim serveis i actuacions orientades a facilitar l’adaptació a la ciutat de les
persones nouvingudes a Gavà a través d’actuacions d’acollida i promoció de la convivència en
la diversitat.
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19. La lluita contra les desigualtats no s´atura.
• Hem impulsat el 2n pla de polítiques d´igualtat, amb 55 noves accions per a promoure la paritat
a Gavà i un pla intern per a promocionar l’equitat de gènere dins l´Ajuntament.
• Reforcem el nostre compromís actiu contra la violència masclista, amb accions de sensibilització
i educadores o amb circuit local d´atenció, entre d´altres.
• El Servei d’Informació i Atenció a les Dones es reforça com a punt de trobada de dones, amb
espais de formació, sensibilització i punt de referència en polítiques d’Igualtat adreçat a dones
i homes del municipi i col·lectius que treballen per l’equitat a la ciutat.
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20. Compromesos amb el món
• Tot i la crisi econòmica, el consistori es compromet amb ONG’s per tal de que desenvolupin
projectes solidaris perquè a Gavà pensem que som ciutadans del món.
• Actualment, s´impulsen 21 projectes en 13 països diferents en 4 continents, d’aquests projectes
estan liderats per ONG’s locals i tres d’ells són bàsicament de sensibilització social.
• També cal destacar les aportacions a projectes d’ajut per a emergències i activitats de sensibilització
com Gavà coopera.
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21. Les empreses de Gavà... aliades per crear
ocupació i riquesa a la ciutat.
• S’ha creat l´Oficina de Atenció a l´Empresa, un punt de referència i finestra única pel teixit
econòmic i que va comptar el primer any d´existència amb 700 consultes immediates.
• Posada en marxa d´una nova ordenança d’activitats adaptada a la directiva de la UE, la carta
de serveis i activitat i el directori d´empreses.
• Creació dels portals econòmics i immobiliari de locals comercials i industrials a Internet i la guia
de com obrir un negoci.
• Posada en marxa del viver d´empreses amb 5 empreses allotjades i 11 treballadors.
• Ajudes per estimular la creació d´empresa: taxa d´obertura d’activitats i impost d´obres. Des de
2022 i fins octubre de 2014 s’han tramitat 218 expedients amb una subvenció total de total de
202.555,16 °Ë.
• Participació en 2 edicions dels Premis Delta, per incentivar bones pràctiques empresarials.
• A punt de començar la iniciativa “Junts pro Gavà“, implicant el teixit productiu en l’elaboració d’un
projecte estratègic que situï a Gavà com a municipi preferent dins del mapa empresarial metropolità.
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22. Treballant pel Gavà del talent, atractiu per
l´activitat econòmica
• Hem participat en la constitució del Pacte per la Indústria, juntament amb ajuntaments, Consell
Comarcal i agents socials i econòmic de la comarca.
• La declaració de Gavà com a zona estratègica per al desenvolupament econòmic de Catalunya
per part de la Generalitat permetrà prioritzar per part inversions públiques i privades al nostre
municipi.
• Potenciem les xarxes d’innovació, a través d´Innobaix, amb espais on les empreses, estudiants,
treballadors i ciutadania poden compartir projectes d’innovació empresarial, reptes d’innovació
oberta, i amb serveis d´acompanyament en innovació.
• Donem suport al projecte Business Incubations Centre de l’Agència Europea de l’Espai al Baix
Llobregat.
• Acord entre Roca i els ajuntaments de Gavà i Viladecans que permetrà traslladar la seu corporativa
de l’empresa a la planta dels nostres termes municipals, mantenir l´activitat industrial i estudiar
nous usos en diferents espais.
• Fem costat a la pagesia de Gavà, per a fomentar l’agricultura com a activitat econòmica de futur
i de sostenibilitat,amb un conveni per col.laborar amb la Fira d´Espàrrecs, pavimentació de
camins agrícoles i accions pel desenvolupament econòmic del Parc Agrari, a través del conveni
del Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Generalitat.
• Iniciativa pionera Gavà Talent Factory que s’adreça a l’alumnat de batxillerat i formació professional.
Per fomentar i estimular la cultura emprenedora entre els i les estudiants de la nostra ciutat i en
xarxa amb educadors i empreses.
• Pla de City Màrqueting, Gavà ciutat dels negocis per a millorar el posicionament de Gavà i els
seus actius econòmics.
• Formació i assessorament per a projectes emprenedors i impuls dels Fòrums d’Innovació
organitzats conjuntament entre els ajuntaments del Delta del Llobregat.
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23. A favor de que la ciutadania compri a Gavà.
• S’han realitzat activitats de formació adreçades a les necessitats dels comerciants, així com el
Fòrum Delta, el programes Compra a Gavà, el Comerç al Dia i el distintiu Gavà Comerç de
Qualitat.
• Campanyes com VinGavà, el Mercat de Sant Nicasi i les accions de promoció del comerç de
Nadal contribueixen a posar en valor l’àmplia oferta de qualitat del nostre comerç local.
• Hem creat la nova GastroGavà, en el marc de la Fira d´Espàrrecs , un estímul pel sector de la
restauració local.
• Juntament amb associacions del sector, s’han realitzat accions de promoció dels eixos comercials
i s’ha consolidat el Consell Municipal de Comerç com a espai de debat i participació del sector.
• Enguany es promourà un nou esdeveniment, Primavera Weekend, amb accions promocionals
del comerç i la restauració local.
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24. Gestionant el prestigi d´una ciutat referent.
• Els serveis i l´oferta del Parc de les Mines Prehistòriques de Gavà atrau a milers de persones
d´arreu del país, fent de la nostra, una ciutat referent a escala europea en oci intel·ligent i patrimoni
arqueològic.
• La Fira d´Espàrrecs s’ha adaptat al context i tendències actuals, mantenint la seva identitat única
a Catalunya, amb 30.000 visitants.
• Hem participat i hem organitzat accions per promocionar els valors naturals i culturals de Gavà,
disposa d´un terme privilegiat.
• Hem impulsat una política de promoció turística sostenible, en xarxa amb el Consell Comarcal
i la Diputació de Barcelona.
• La nostra platja, de qualitat i envoltada per un passeig marítim respectuós amb l´ecosistema
dunar i que compta amb bandera blava, la única de la comarca durant el 2014.

