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JORDI CALATAYUD I SANCHÍS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 
- Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3del 
Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base 
als següents 
 
 
Antecedents 
 
Al Ple de gener d’aquest 2013, tots els grups municipals menys el PP vam aprovar, una moció presentada i 
impulsada per nosaltres mateixos, el grup d’ERC-EV-IxG, en què es reclamava a la Generalitat que 
prioritzés determinats serveis de sanitat i educació a la nostra ciutat. Per fer-ho possible, reclamàvem que 
s’atorgués un major sostre d’endeutament a la Generalitat. 
 
Consideràvem infraestructures prioritàries l’Hospital de Viladecans, ubicar el tercer CAP per a Gavà Mar, el 
començament de les obres del IES Bruguers i la conversió de l’Escola Gavà Mar en institut –escola. 
 
Malauradament, la negativa del govern espanyol a permetre un major sostre de deute a la Generalitat per al 
2013 va impedir l’aprovació de pressupostos, i per tant les inversions reclamades s’han postposat. 
. 
Ara, de cara al 2014, entrarem a una negociació de pressupostos, i ja avancem que el nostre grup 
parlamentari presentarà les esmenes necessàries i defensarà que s’hi incloguin les inversions esmentades, 
tot buscant fórmules flexibles de finançament que permetin fer realitat aquestes infraestructures i serveis 
necessaris. 
 
Entre les fórmules flexibles de finançament que existeixen, i que s’han aplicat amb èxit en altres municipis, 
hi ha la possibilitat que els Ajuntaments o altres institucions locals com la Diputació avancin els diners per 
construir equipaments necessaris. Així, per exemple, l’Ajuntament de Montornès del Vallès, governat per 
ICV, ha pogut estrenar un nou institut de secundària perquè ha avançat el finançament, o Tarragona, 
governada pel PSC, pot disposar d’una moderna Escola Oficial d’Idiomes perquè ha costejat l’edifici, o 
Castelldefels, governat pel PP, ha acordat amb la Generalitat cofinançar la creació de l’Institut-Escola Josep 
Guinovart. Per tant, hi ha exemples concrets en què el compromís municipal ha permès avançar en la 
construcció d’equipaments escolars o sanitaris. 
 
Ates que el govern municipal va tancar l’exercici anterior amb un superàvit de mes de dos milions d’Euros, 
tenint en compte la liquidació del pressupost presentada a aquest plenari, i que l’Ajuntament ha rebut diners 
de l’Àrea Metropolitana per a inversions, i a més pot explorar amb la Diputació de Barcelona l’obtenció de 
finançament a baix cost per a infraestructures o edificis singulars,  
 
Per tot això, FORMULEM el següent 
 
 
Prec: 
 
Instem el govern local a posar-se d’acord amb el govern de la Generalitat de Catalunya per trobar formules 
de finançament flexibles que permetin iniciar de forma immediata la construcció del nou IES Bruguers i de 
l’Institut-escola de Gavà Mar, avançant en tot o en part el finançament necessari per fer-ho possible. 
 
 

 

Gavà, 25 d’octubre de 2013. 
 
 
 
 
Signat: Jordi Calatayud i Sanchis 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
 


