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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu 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 substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents:     
 
El 23 de maig se’ns va fer arribar una carta enviada per l’alcalde a la consellera 
d’ensenyament, Irene Rigau, en la que es demanava una reunió amb la consellera 
«per conèixer de primera mà la situació i les vies de solució realment existents» a la 
problemàtica de les actuacions del departament pendents a Gavà, com ara l’IES 
Bruguers i altres. En aquesta carta s’indicava que «aquesta reunió comptaria amb la 
participació dels representants dels grups municipals de l’Ajuntament de Gavà». 
 
Per primer cop des de 1977 –data de restabliment de la Generalitat– un alcalde de 
Gavà sol·licitava una reunió amb un conseller conjunta amb tots els grups del 
consistori, cosa que valorem de forma molt positiva i que creiem que caldria 
generalitzar. 
 
Això no obstant, cinc dies després, el 28 de maig, les diputades del PSC Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo  i Eva Granados Galiano formulaven una bateria de 
preguntes escrites a la consellera d’Ensenyament en què s’indicava, a l’exposició de 
motius, que «hem tingut constància que la delegació territorial del Departament 
d’Ensenyament ha traslladat a l’Ajuntament de Gavà, recentment i de manera oficial, 
els seus dubtes sobre el model i la idoneïtat de l’institut-escola al barri de Gavà Mar». 
 
Ens sobta i ens desagrada que, només cinc dies després de fer un gest en favor 
d’anar tots units davant la Generalitat, el govern local no hagi volgut comunicar als 
diferents grups del consistori aquesta postura oficial de la delegació territorial del 
Departament d’Ensenyament, i que se l’hagi reservat per a ús partidista propi. 
 
Per aquest motiu, el grup que represento formula el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern local, en tots aquells temes de sanitat, ensenyament i altres 
equipaments sobre els quals hi ha consens al ple municipal, a actuar conjuntament 
amb els grups municipals de cara a les administracions superiors, i especialment  
l’instem a compartir amb els grups municipals, de forma immediata i sense dilacions, 
totes les novetats i la informació oficial que rebi l’Ajuntament sobre aquests temes. 
 
Gavà, 25 de juny de 2013 
 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


