Gavà

Apartat de correus, 24
08850 Gavà
gava@esquerra.org

MARCEL·LÍ REYES I VIDAL, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà,
FORMULO
la següent pregunta per a ser contestada per escrit:

Antecedents:
Tal com se’ns va informar en una pregunta anterior, l’única possibilitat de sancionar a
Gavà la pràctica de la prostitució a la via pública és aplicant l’article 3 de l’Ordenança
Municipal Reguladora dels Usos de les Vies i Espais Públics.
El Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya ha realitzat un estudi de les
sancions imposades per l’Ajuntament de Gavà per aquest motiu, a través de les
publicacions edictals d’obertura d’expedients i d’imposició de sancions, publicades al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per desconeixement de l’adreça de les
persones denunciades, i la impossibilitat d’informar-les de l’obertura de l’expedient, entre
les dates 1 d’agost de 2007 i 1 d’agost de 2008.
D’aquest estudi en resulta que hi ha diversos casos de notòria reincidència. Així, ens
consta que s’han tramitat com a mínim 69 expedients sancionadors contra Mariglena C.,
46 expedients contra Marsela S., 14 contra Julia Ana Maria E., i 11 contra Zhaneta J. En
total, hem trobat que s’han obert 161 expedients sancionadors contra diverses persones,
amb diversos graus de reincidència. Només les dues primeres persones citades,
constitueixen el 71% del total.
Les sancions tenen un valor de 150 € cadascuna, per la qual cosa, com a mínim, l’import
total de les sancions imposades ascendeix a 24.150 €.
Pregunta:
•

Aquestes multes, s’acaben realment cobrant, per la via voluntària o executiva, o
bé acaben sense poder-se cobrar, davant la impossibilitat d’aplicar les mesures
executives previstes a la legislació vigent?

•

Atesa la gran reincidència en algunes persones objecte de les sancions, considera
el govern local que la política de les multes per vulnerar l’Ordenança és vàlida i
eficaç per fer front al problema?

•

Atesa també la gran reincidència observada en algunes persones objecte de les
sancions es pot deduir que la prostitució està exercida per persones fixes i
conegudes. S’ha intentat aplicar-hi alguna actuació de tipus social per posar fi a
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aquestes activitats que vulneren l’Ordenança? En cas afirmatiu, quina? En cas
negatiu, per què?

SOL·LICITO
Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, em sigui
contestada per escrit en un termini màxim d’un mes.

Gavà, 17 de setembre de 2008

Marcel·lí Reyes i Vidal
Grup Municipal d'ERC
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

