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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 substanciat durant el 
proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents:     
 
Segons ha informat la premsa del govern municipal –perquè, com a grup d’oposició, no hem 
rebut cap altra notícia en relació a aquest afer– el 18 de gener el govern local va anunciar que 
es destinaven a nova caserna de policia municipal part dels locals de l’edifici de lloguer social 
del barri de les Bòbiles. No obstant això, el govern municipal insisteix en que manté la intenció 
d’ubicar-hi una guarderia. 
 
Segons l’Ajuntament havia informat el desembre de 2008, els baixos d’aquest edifici tenen una 
superfície tancada de 1.407 metres quadrats. D’aquesta superfície tancada total, 1.000 metres 
quadrats estaven destinats a l’establiment d’una guarderia municipal de dues línies que –es 
deia aleshores– havia d’inaugurar-se l’any 2010. La resta d’espai cobert, 407 metres quadrats, 
estaven destinats per a centre cívic del barri. En l’anunci del 18 de gener, el govern municipal 
va informar que la nova comissaria de policia municipal ocuparia un total de 960 metres 
quadrats, dels quals 190 estarien destinats a l’atenció al públic, 386 metres quadrats serien 
d’accés controlat, i 384 metres quadrats més estarien destinats a les dependències internes del 
personal. Per tant, l’espai restant disponible a l’edifici és de 447 metres quadrats, menys de la 
meitat dels inicialment destinats a guarderia pública. Entenem que, per tant, donat que l’espai 
que ara resta és menys de la meitat de l’originalment destinat a guarderia, aquesta serà molt 
més petita, i no tindrà les dues línies previstes inicialment. 
 
Així mateix, la premsa del govern municipal ha informat –perquè, com a grup d’oposició, no 
hem rebut cap altra notícia en relació a aquest afer– que s’està en converses amb algun 
operador privat perquè gestioni aquest servei de llar d’infants en règim de concessió. Per 
aquest motiu formulem el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a mantenir el projecte de llar d’infants pública municipal sense 
retallades i per tant, tal com es va prometre, amb les dues línies previstes, i també instem el 
govern municipal a no afavorir la privatització de l’ensenyament i exigim que aposti per un 
model públic de gestió d’aquesta futura llar d’infants, bé gestionant-la directament, o bé cedint 
els locals a alguna altra administració pública perquè ho faci. 
 
Gavà, 25 de febrer de 2013 
 
 
 
 
Signat: Jordi Calatayud i Sanchís 
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AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


