Junts Fem Barri: la ciutadania decidirà anualment
el 10% del pressupost d´inversions amb un procés
de propostes i votacions.
Més suport, més visibilitat i més
espais de debat per al teixit
associatiu.
Debat anual sobre l’Estat de la
Ciutat i avaluació pública
Gavà és allò que els seus ciutadans i ciutadanes volen.
permanent de l’acció de
Per això compartim amb tu aquestes propostes, elaborades des
l’Ajuntament.
del debat veïnal i que portarem a terme també de manera

LES MEVES PRIORITATS
PER GAVÀ

compartida. Propostes per un NOU TEMPS, UNA NOVA
POLÍTICA, UN NOU IMPULS PER GAVÀ.

T’animo a participar d’aquest nou temps, a compartir una nova
política per donar un nou impuls a Gavà. A compartir RAONS i abordar
junts els REPTES que tenim al davant per trobar les RESPOSTES
encertades, adequades i possibles.
Per això penso REBEL·LAR-ME contra las injustícies i les
desigualtats i posar tots els mitjans per aconseguir que a Gavà
tothom pugui tenir les mateixes oportunitats. Per això us plantejo
RENOVAR idees i propostes i fer-les realitat. I afrontar totes les accions
que sé que tenim a l’abast per REACTIVAR l’economia i aconseguir
una recuperació real, tangible, que arribi a tothom i permeti generar
nous llocs de treball.

Primera
prioritat: feina
per a la gent
de Gavà i més
promoció
económica

Creació d´un equipament
municipal
de suport a persones
Per fer-ho possible, demano la teva confiança, votant la
en
atur,
a
la
Rambla.
candidatura del Partit dels Socialistes de
Més ajuts econòmics i incentius a
Catalunya a les eleccions del proper diumenge
que contractin persones
les
empreses
24 de maig.
aturades de Gavà i per l´autocupació
(autònoms).
Suport a la contractació, reinserció i formació
de persones amb més dificultats, especialment
joves i majors de 45 anys.
Incentivarem lloguers assequibles de locals per a
emprenedors/es de Gavà.
Suport al comerç: reducció de la taxa d´escombraries
i dels preus de les terrasses, més dinamització i foment
de la marca Comerç de Qualitat.
Pla de Projecció Turística de Gavà i zona de
desenvolupament turístic, hoteler i mediambiental a la
Marinada.
“Made in Gavà”: nova estratègia de promoció i
construcció de la marca de ciutat per reforçar el
posicionament de Gavà a l’àrea metropolitana i
Catalunya, en un procés compartit amb el teixit
empresarial.
Codi Ètic de Bon Govern obligatori per a càrrecs
electes i directius.
Millores a la zona industrial: fibra òptica, normativa que
faciliti la instal·lació d´activitats, transport públic i dotació
Ampliació del Portal de Transparència
de bicis elèctriques.
Noves eines de participació ciutadana: espais de debat
Transformació de l’entorn de la fàbrica Roca i la seva
a la web municipal, xarxes socials i experiències de
seu corporativa per generar una nova zona d’activitat
vot electrònic i presencial.
econòmica i millorar la qualitat urbana.
Portal d’Aplicacions de Gavà, amb apps sobre serveis
“Parc Empresarial Gavà–2”: l’Espai productiu-ambiental
municipals, agenda i directori de la ciutat i participació
dels Joncs i Matabous incrementarà l’àrea d’activitat
ciutadana.
econòmica de Gavà en un 60%.
GavàSmart, solucions innovadores per a la gestió
urbana: semàfors intel·ligents, sensors, tràmits amb el
mòbil i altres.

Govern honest,
ajuntament transparent,
ciutat participativa i
intel·ligent

Barris de qualitat, més
nets, cívics i segurs
Carta dels Barris: estàndards de qualitat a tots els
barris en mobiliari i jocs infantils, vials, enllumenat i
infraestructures (Pla de serveis urbans).
Wi-Fi gratuït i d’accés directe als principals espais
públics.
Reforç de la neteja i manteniment de carrers i espais
públics, renovant la flota i el funcionament dels vehicles
de recollida.
Creació de l’APP de l’espai públic.
Foment del civisme amb campanyes de sensibilització
als barris i a les escoles, dotació d’agents cívics i
enduriment de sancions.
Pla de xoc per la tinença de gossos, amb accions
pedagògiques, policia de paisà i sistemes específics
de neteja d’excrements.
Més presència i eficàcia de la Policia Municipal:
potenciació de la Policia de Barri, i millora de la
col·laboració amb el cos de Mossos d’Esquadra.
Noves mesures per prevenir accidents de trànsit,
especialment per excés de velocitat, en els carrers i
avingudes de major risc.

Mobilitat i sostenibilitat
Nou Pla de Mobilitat: foment del transport públic i els
moviments a peu i en bici, intermodalitat, i solucions
a l’aparcament a Gavà Mar durant l’estiu.
Millora de la xarxa de bus i línia específica al Parc
Sanitari de Sant Joan de Deu a Sant Boi.
Exigim el Metro del Baix Llobregat amb estacions a
Gavà.
Més carrils bicis, millora dels existents i promoció del
seu ús, instal·lant pàrquings per bicicletes a totes les
escoles públiques de Gavà.
Seguirem vetllant perquè l´aeroport no perjudiqui la
qualitat ambiental dels barris de Gavà i reclamarem
compensacions per impacte acústic.
Demanarem a la Generalitat la implantació de servei
d’ITV a Gavà.
Assegurarem la preservació i la divulgació dels valors
naturals del terme municipal: Parc Natural del Garraf,
zona agrícola i litoral.
Promourem la xarxa de camins i impulsarem la
restauració de la masia de Ca n´Horta com a porta
d´entrada al Garraf, espai de difusió i alberg juvenil.
Noves campanyes per promoure la reducció,
reutilització i reciclatge de residus.
Horts socials per a diferents col·lectius de Gavà, per a
ús agrícola no lucratiu.

Fem costat a les persones
i a les famílies
Ampliació a l’educació secundària de les beques de
menjador, beques de llibres i beques d’activitats
extraescolars.
Ajuts per a persones jubilades que tinguin al seu càrrec
fills/es en atur.
Prestacions per garantir els subministraments de llum,
aigua i gas, i manteniment dels programes de distribució
d’aliments.
Servei d´assistència a domicili gratuït per totes les
persones que ho necessitin.
Creació d’un Centre de Recursos per la Infància a la
Casa de les Famílies.
Suport a persones amb discapacitats: més activitats,
eliminació de barreres arquitectòniques i ampliació de
l´oferta de places d´aparcament.
Contenció de la pressió fiscal a les famílies i noves
bonificacions socials en impostos municipals.
Pla Social d’Habitatge: lloguer social, sancions als
bancs que mantinguin pisos buits i accions per joves,
famílies i gent gran, i pisos tutelats.
Mantindrem el pla de suport econòmic a la instal·lació
d’ascensors i a la reforma i millora de pisos i finques.
Habitatges protegits al nou barri de Can Ribes: el
creixement de Gavà a Ponent atendrà a criteris de
necessitat real i respecte de l´entorn natural.

Defensa de l’estat de
benestar: Gavà, referent
en educació. Prou
retallades en salut
Nou Projecte Educatiu de Ciutat: generarem noves
iniciatives en coordinació amb entitats, AMPAs i centres
educatius.
Prioritat irrenunciable: construcció del nou Institut de
Secundària Bruguers.
Construcció del nou Institut Escola a Gavà Mar.
Noves solucions: més obertura d’escoles en horari no
lectiu, patis oberts els cap de setmana, voluntariat
educatiu per ajudar a fer els deures.
Impuls a l´Aula Digital: “ed-tech”, aplicacions, llibres
digitals.
Potenciació de la FP Dual.
Manteniment de les escoles públiques amb inversions
anuals i reclamant a la Generalitat més recursos i que
torni la sisena hora lectiva.

La nostra Candidatura

Exigim a la Generalitat que de manera immediata
implanti servei de radiologia a Gavà, reobri les urgències
nocturnes i garanteixi el servei de salut a Gavà Mar.
Exigim a la Generalitat que construeixi la 3a Àrea Bàsica
de Salut en els terrenys cedits per l’Ajuntament.
Vetllarem per l’ampliació de l’Hospital de Viladecans i
perquè les instal·lacions actuals tinguin els recursos
humans, tècnics i materials necessaris per garantir els
serveis que la ciutadania necessita.
Ciutat cardioprotegida: aparells desfibril·ladors en
equipaments i distribuïts per la ciutat.

Joventut, Cultura, Esport

1.

Raquel Sánchez
Creació del Carnet “Gavà és jove!”, amb preus reduïts
en instal·lacions, serveis i activitats esportives, culturals,
educatives i lúdiques.
Constituirem el Consell de la Joventut de Gavà.
Festival de cultures urbanes (skating, hiphop, break
dance,...) i més oci per als joves (cinema, teatre i música
en viu).
Habilitarem un espai municipal per a promoció musical,
assajos i concerts.
Illa cultural i creativa al nord de la ciutat: facilitarem la
instal·lació d’activitats d’emprenedoria cultural amb
base tecnològica en equipaments municipals a l’àrea
de la Riera de Sant Llorenç.
Casal American Lake, nou espai per a creadors locals
i les arts.
Arranjament del Centre Cultural per activitats públiques
i iniciatives de cultura popular. Creació de la Comissió
de festes populars amb entitats.
“La cultura prop de casa”: iniciatives innovadores per
apropar activitats culturals a nous públics i als barris.
Centralitat cultural metropolitana amb el Parc
Arqueològic de les Mines Neolítiques, el Castell
d´Eramprunyà i el refugi antiaeri.
Promoció de l´Espai Maragall com a centre cívic teatral
i espai català central de producció infantil i familiars.
Preus assequibles i descomptes per a l’ús
d’instal·lacions municipals per entitats i associacions.
Pla de modernització de les instal·lacions esportives
de Can Torelló, Can Tintorer i Diagonal, i renovació del
rocòdrom.
Pla Director d’Esports: nou model estratègic per
garantir els esports base amb criteris d´igualtat
d´oportunitats i en xarxa amb les entitats i clubs.
Estudiarem la viabilitat d´una nova piscina municipal
descoberta.
(*). Aquest és un resum del programa electoral del Partit
dels Socialistes de Catalunya a Gavà. Podeu consultar-lo
a www.raquelsanchez.cat
facebook.com/raquelsanchezgava
@raquelsjimenez

39 anys
Barri del Centre
2.

8.

14.

20.

Miquel Àngel Díaz

Gemma Badia

Julia Rivera

Montse Abarca

44 anys
Barri de Can Serra
Balet

44 anys
Barri de Gavà Mar

32 anys
Barri d’Àngela Roca

69 anys
Barri de les
Colomeres

3.

9.

15.

21.

Rosa M. Fernández

Esther Zamorano

David Ugalde

José Obispo

44 anys
Barri de Can Tintorer

47 anys
Barri d’Àngela Roca

44 anys
Barri de Diagonal
Balmes

60 anys
Barri de les
Colomeres

4.

10.

16.

Suplent 1.

Jordi Tort

Laura Barrufet

Pilar Gracia

Ana Ampudia

38 anys
Barri del Centre

47 anys
Barri de les Bòbiles

60 anys
Barri de Diagonal
Balmes

42 anys
Barri de Gavà Mar

5.

11.

17.

Suplent 2.

Jordi Jiménez

José Manuel Vara

Manuel Caballero

F. Montserrat

44 anys
Barri de Can Pere
Bori

47 anys
Barri de Diagonal
Balmes

57 anys
Barri de Can Pere
Bori

71 anys
Barri de Can Ribes

6.

12.

18.

Suplent 3.

Germán Barrena

Alba Riba

Nuria Gallego

Dulce Molina

38 anys
Barri de Gavà Mar

29 anys
Barri del Centre

46 anys
Barri de Bòbiles

50 anys
Barri de les Bòbiles

7.

13.

19.

Suplent 4.

Èric Plaza

Luis Guitart

Jesús Martín

Benito de la Cova

26 anys
Barri de Can Pere
Bori

50 anys
Barri de Santa
Teresa

67 anys
Barri del Centre

82 anys
Barri de les
Colomeres

Junts Fem Barri: la ciudadanía decidirá
anualmente el 10% del presupuesto de inversiones
mediante un proceso de propuestas
y votaciones.
Más apoyo, más visibilidad y
más espacio de debate para el
tejido asociativo.
Debate anual sobre el Estado
Gavà es todo lo que sus ciudadanos y ciudadanas
de
la Ciudad y evaluación pública
quieren. Por eso compartimos contigo estas propuestas, elaboradas
permanente
de la acción del
desde el debate vecinal y que llevaremos a cabo también de
Ayuntamiento.

MIS PRIORIDADES
PARA GAVÀ

manera compartida. Propuestas para un NUEVO TIEMPO, UNA
NUEVA POLÍTICA, UN NUEVO IMPULSO PARA GAVÀ.

Te animo a participar de este nuevo tiempo, a compartir una nueva
política para dar un nuevo impulso a Gavà. A compartir RAZONES
y abordar juntos los RETOS que tenemos por delante para encontrar
las RESPUESTAS acertadas, adecuadas y posibles.
Por eso pienso REBELARME contra las injusticias y las
desigualdades y poner todos los medios para conseguir que en
Gavà todos y todas puedan tener las mismas oportunidades. Por
eso os planteo RENOVAR ideas y propuestas y hacerlas realidad. Y
afrontar todas las acciones que sé que tenemos a nuestro alcance para
REACTIVAR la economía y conseguir una recuperación real, tangible,
que llegue a todos y permita generar nuevos puestos de trabajo.
Para conseguirlo, pido tu confianza, votando a la candidatura
del Partit dels Socialistes de Catalunya en las
elecciones del próximo domingo 24 de Mayo.

Gobierno honesto,
ayuntamiento
transparente, ciudad
participativa e inteligente
Código Ético de Buen Gobierno obligatorio para cargos
electos y directivos.
Ampliación del Portal de Transparencia.
Nuevas herramientas de participación ciudadana:
espacios de debate en la web municipal, redes sociales
y experiencias de voto electrónico y presencial.
Portal de Aplicaciones de Gavà, con apps sobre
servicios municipales, agenda y directorio de la ciudad
y participación ciudadana.
GavàSmart, soluciones innovadoras para la gestión
urbana: semáforos inteligentes, sensores, trámites con
el móvil y otras.

Primera
prioridad:
trabajo para
la gente de
Gavà y más
promoción
económica

Creación de un equipamiento
municipal de apoyo a personas en paro,
en la Rambla.
Más ayudas económicas e incentivos a las
empresas que contraten a personas en paro
de Gavà y para la auto-ocupación (autónomos).
Apoyo a la contratación, reinserción y formación
de personas con más dificultades, especialmente
jóvenes y mayores de 45 años.
Incentivaremos alquileres asequibles de locales para
emprendedores/as de Gavà.
Apoyo al comercio: reducción de la tasa de basuras y
de los precios de las terrazas, más dinamización y
fomento de la Marca Comerç de Qualitat.
Plan de Proyección Turística de Gavà y zona de
desarrollo turístico, hotelero y medioambiental en la
Marinada.
“Made in Gavà”: nueva estrategia de promoción y
construcción de la marca de ciudad para reforzar el
posicionamiento de Gavà en el área metropolitana y
en Cataluña, en un proceso compartido con el tejido
empresarial.
Mejoras en la zona industrial: fibra óptica, normativa
que facilite la instalación de actividades, transporte
público y dotación de bicis eléctricas.
Transformación del entorno de la fábrica Roca y su
sede corporativa para generar una nueva zona de
actividad económica y mejorar la calidad urbana.
“Parque Empresarial Gavà–2”: el Espacio productivoambiental de Els Joncs y Matabous incrementará el
área de actividad económica de Gavà en un 60%.

Barrios de calidad, más
limpios, cívicos y seguros
Carta dels Barris: estándares de calidad en todos los
barrios en mobiliario y juegos infantiles, calles, alumbrado
e infraestructuras (plan de servicios urbanos).
Wi-Fi gratuito y de acceso directo en los principales
espacios públicos.
Refuerzo de la limpieza y mantenimiento de calles y
espacios públicos, renovando la flota y el funcionamiento
de los vehículos de recogida.
Creación de la APP del espacio público.
Fomento del civismo con campañas de sensibilización
en los barrios y en las escuelas, dotación de agentes
cívicos y endurecimiento de sanciones.
Plan de choque para la tenencia de perros, con
acciones pedagógicas, policía de paisano y sistemas
específicos de limpieza de excrementos.
Más presencia y eficacia de la Policía Municipal:
potenciación de la Policía de Barrio, y mejora de la
colaboración con Mossos d’Esquadra.
Nuevas medidas para prevenir accidentes de tráfico,
especialmente por exceso de velocidad, en las calles
y avenidas de mayor riesgo.

Movilidad y sostenibilidad
Nuevo Plan de Movilidad: fomento del transporte
público y los movimientos a pie y en bici, intermodalidad,
y soluciones al aparcamiento en Gavà Mar durante el
verano.
Mejora de la red de bus y línea específica al Parque
Sanitario de Sant Joan de Deu en Sant Boi.
Exigimos el Metro del Baix Llobregat con estaciones
en Gavà.
Más carriles bicis, mejora de los existentes y promoción
de su uso, instalando aparcamientos para bicicletas
en todas las escuelas públicas.
Seguiremos velando para que el aeropuerto no
perjudique la calidad ambiental de los barrios de Gavà
y reclamaremos compensaciones por impacto acústico.
Pediremos a la Generalitat la implantación de servicio
de ITV en Gavà.
Aseguraremos la preservación y la divulgación de los
valores naturales del término municipal: Parque Natural
del Garraf, zona agrícola y litoral.
Promoveremos la red de caminos e impulsaremos la
restauración de la masía de Ca n´Horta como puerta de
entrada al Garraf, espacio de difusión y albergue juvenil.
Nuevas campañas para promover la reducción,
reutilización y reciclaje de residuos.
Huertos sociales para diferentes colectivos de Gavà,
para uso agrícola no lucrativo.

Apoyamos a las personas
y a las familias
Ampliación a la educación secundaria de las becas
comedor, becas para libros y becas para actividades
extraescolares.
Ayudas para personas jubiladas que tengan a su cargo
hijos/as en paro.
Prestaciones para garantizar los suministros de luz,
agua y gas, y mantenimiento de los programas de
distribución de alimentos.
Servicio de asistencia a domicilio gratuito para todas
las personas que lo necesiten.
Creación de un Centro de Recursos para la Infancia
en la Casa de las Familias.
Apoyo a personas con discapacidades: más
actividades, eliminación de barreras arquitectónicas y
ampliación de la oferta de plazas de aparcamiento.
Contención de la presión fiscal a las familias y nuevas
bonificaciones sociales en impuestos municipales.
Plan Social de Vivienda: alquiler social, sanciones a los
bancos que mantengan pisos vacios, y acciones para
jóvenes, familias y gente mayor, y pisos tutelados.
Mantendremos el plan de apoyo económico para la
instalación de ascensores y para la reforma y mejora
de pisos y fincas.
Viviendas protegidas en el nuevo barrio de Can Ribes:
el crecimiento de Gavà hacia Ponent atenderá a criterios
de necesidad real y respeto al entorno natural.

Defensa del estado del
bienestar: Gavà, referente
en educación. Basta de
recortes de salud
Nuevo Proyecto Educativo de Ciudad: generaremos
nuevas iniciativas en coordinación con entidades,
AMPAs y centros educativos.
Prioridad irrenunciable: construcción del nuevo Instituto
de Secundaria Bruguers.
Construcción del nuevo Instituto Escuela en Gavà Mar.
Nuevas soluciones: más apertura de escuelas en
horario no lectivo, patios abiertos los fines de semana,
voluntariado educativo para ayudar a hacer los deberes.
Impulso del Aula Digital: “ed-tech”, aplicaciones, libros
digitales.
Potenciación de la FP Dual.
Mantenimiento de las escuelas públicas con
inversiones anuales y reclamando a la Generalitat más
recursos y el retorno de la sexta hora lectiva.
Exigimos a la Generalitat que de manera inmediata

implante servicio de radiología en Gavà, reabra las
urgencias nocturnas y garantice el servicio de salud
en Gavà Mar.
Exigimos a la Generalitat que construya la 3a Área
Básica de Salud en los terrenos cedidos por el
Ayuntamiento.
Velaremos por la ampliación del Hospital de Viladecans
y para que las instalaciones actuales tengan los recursos
humanos, técnicos y materiales necesarios para
garantizar los servicios que la ciudadanía necesita.
Ciudad cardioprotegida: aparatos desfibriladores en
equipamientos y distribuidos por la ciudad.

(*). Este es un resumen del programa electoral del Partit
dels Socialistes de Catalunya en Gavà. Podéis consultarlo
en www.raquelsanchez.cat

facebook.com/raquelsanchezgava
@raquelsjimenez
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Juventud, Cultura, Deporte
Creación del Carnet “Gavà és jove!”, con precios
reducidos en instalaciones, servicios y actividades
deportivas, culturales, educativas y lúdicas.
Constituiremos el Consell de la Joventut de Gavà.
Festival de culturas urbanas (skating, hiphop, break
dance,...) y más ocio para los jóvenes (cine, teatro y
música en vivo).
Habilitaremos un espacio municipal para promoción
musical, ensayos y conciertos.
Isla cultural-creativa en el norte de la ciudad: facilitaremos
la instalación de actividades de emprendeduría cultural
de base tecnológica en equipamientos municipales en el
área de la Riera de Sant Llorenç.
Casal American Lake, nuevo espacio para creadores
locales y las artes.
Reforma del Centre Cultural para actividades públicas
e iniciativas de cultura popular. Creación de la Comisión
de fiestas populares conjunta con entidades.
“La cultura cerca de casa”: iniciativas innovadoras para
acercar actividades culturales a nuevos públicos y a
los barrios.
Centralidad cultural metropolitana con el Parque
Arqueológico de las Minas Neolíticas, el Castell
d´Eramprunyà y el refugio antiaéreo.
Promoción de l´Espai Maragall como centro cívico teatral
y espacio catalán central de producción infantil y familiar.
Precios asequibles y descuentos por el uso de
instalaciones municipales para entidades y asociaciones.
Plan de modernización de las instalaciones deportivas
de Can Torelló, Can Tintorer y Diagonal, y renovación
del rocódromo.
Plan Director de Deportes: nuevo modelo estratégico
para garantizar el deporte de base con criterios de igualdad
de oportunidades, en red con las entidades y los clubes.
Estudiaremos la viabilidad de una nueva piscina
municipal descubierta.
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Gavà Mar

Una nova etapa de
transformació de
Gavà
1. L´edifici de la Unió de Cooperadors (antiga seu de la Policia
Municipal), es convertirà en un equipament municipal de
suport a persones en atur i per fomentar noves ocupacions
i l’economia del coneixement.
2. Recuperarem el Centre Cultural de Gavà, amb activitats
d´entitats de cultura popular i tradicional, entre d´altres.
3. El Club Sant Jordi del barri American Lake, nou espai social
i cívic de proximitat.
4. Escola bressol pública al barri de les Bòbiles.
5. Ampliació de les instal·lacions esportives a Can Torelló, que
esdevindrà una “Ciutat Esportiva”, un gran campus i centre
de referència a l’àrea metropolitana.
6. Pista coberta per a ús poliesportiu local a CEIP Marcel·lí
Moragues.
7. Nou MercaGavà, amb parades modernitzades, aparcament
i centre comercial.
8. Reforma de l´entorn de la Plaça de Catalunya, que permetrà
una millor connexió a l´IES Bruguers, Mines Prehistòriques
i MercaGavà.
9. Nou vial a Ca n´Espinós i vials del barri de Can Tries, reclamant
la seva part a la Generalitat i revisant el projecte i les etapes
per fer-lo possible.
10. Nou tram del Passeig Marítim, fins a Llevant Mar, d’acord
amb l’Estat i l’Àrea Metropolitana.
11. Nova Escola del Mar i ampliació dels serveis i equipaments
a la platja.
12. Transformació de la zona que ocupa l’empresa Roca,
potenciant la seva activitat com a seu corporativa, millorant
la qualitat al final de la Rambla i incloent una solució adequada
al barri de la Barceloneta.
13. Pla de xoc de millora de les instal·lacions municipals esportives:
Can Torelló, Can Tintorer i Diagonal.
14. Ampliació i millora del cementiri municipal.
15. Pla integral de millores del carrers de Gavà.
16. Restauració de la masia de Ca n´Horta com a “porta d´entrada”
al Garraf i projecte d’alberg juvenil.
17. “Parc Empresarial Gavà-2”: espai productiu i ambiental dels
Joncs i de Matabous.
18. La Marinada: zona de desenvolupament turístic, hoteler i
mediambiental.
19. Reordenació dels entorns de l´autovia C-31 perquè sigui una
veritable façana urbana de qualitat per Gavà.
20. Can Ribes – Pla de Ponent: habitatges protegits, pautant el
creixement de Gavà atenent les necessitats de la ciutadania
i respectant l´entorn.
21. Centre de Recursos per la Infància a la Casa de les Famílies.
22. 3ª Àrea Bàsica de Salut.
23. Illa cultural i creativa a la Riera de Sant Llorenç.

