
Gavà 
 

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

MARTA JIMÉNEZ IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del 
Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple 
municipal ordinari, en base als següents  

 
Antecedents: 
 
Al Ple de juny de 2010 vam interessar-nos pels problemes de matriculació al CEIP 
de Gavà Mar, que van comportar la creació, de forma excepcional, d’un tercer grup 
de P3 per al present curs 2010-2011, i vam preguntar quines previsions o 
instruments es preveia aplicar per a l’any vinent per evitar problemes similars als 
d’enguany. En aquella ocasió no se’ns va respondre a la pregunta, sinó que se’ns va 
indicar que el procés de matriculació escolar no havia finalitzat i que estava previst 
que la Comissió de Garantia d’Admissió Escolar fos convocada el juliol i també al 
setembre de 2010. 
 
El 7 d’octubre de 2010 vam rebre una resposta per escrit ampliant la resposta a la 
pregunta feta al juny, en què s’indicava que existia una Taula Mixta de Planificació 
Escolar on s’estudiaven les dades del padró i s’adoptaven les mesures oportunes, 
per a la qual cosa calia esperar a la pròxima convocatòria de la reunió d’aquesta 
comissió. 
 
D’altra banda, el passat octubre es va signar un protocol de col·laboració entre el 
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Gavà per a 
la coresponsabilització en el període 2010-2014. Segons el punt 1.1.3. de l’Annex, 
un dels temes a treballar conjuntament és el de l’estudi conjunt de les àrees 
territorials de proximitat per a l’escolarització a l’educació infantil i primària amb una 
incidència especial en el barri de Gavà-Mar. 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a posicionar-se, dins de la Taula Mixta de Planificació 
Escolar, a favor d’una àrea territorial de proximitat específica per a l’escolarització a 
l’educació infantil i primària amb una incidència especial en el barri de Gavà-Mar. 
 
 
Gavà, 15 de desembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Jiménez Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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MARTA JIMÉNEZ IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament 
Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base 
als següents  

Antecedents: 
 
El Ple Municipal el 24 de juliol de 2008 va atorgar la concessió administrativa de la instal·lació 
municipal amb bar, restaurant, serveis i piscina “Les Marines I” de Gavà (antiga “Taverna del 
Mar”). 
 
El 30 de juliol de 2010 vam preguntar per escrit al govern municipal pel fet que, malgrat que 
la concessió incloia l’explotació d’una piscina descoberta, aquesta s’havia clausurat, i el 
servei no es prestava. Mitjançant resposta de 27 d’octubre de 2010, el govern municipal va 
explicar que, arran d’una proposta d’explotació presentada per la concessionària, la Junta de 
Govern Local el 27 de gener de 2009, a més d’acceptar un canvi de titularitat de l’explotació i 
atorgar les llicències d’obres i activitats pertinents, havia acordat que la piscina deixés de 
formar part de la concessió. Tot i això, aquest darrer acord no figura a l’acta de la sessió 
d’aquella Junta de Govern Local. 
 
Així mateix, el govern municipal explicava que contemplava diferents possibilitats per incloure 
una piscina descoberta a l’actual oferta d’equipaments lúdics i esportius de la ciutat, i que 
estudiant opcions de futur viables, però no n’especificava cap de concreta. 
 
Sembla, per tant, que un concessionari municipal ha canviat l’objecte de la concessió, de 
forma que una instal·lació de lleure amb múltiples ofertes destinades a públics diversos s’ha 
convertit en un simple restaurant més, deixant de banda els altres serveis públics i de lleure 
que se suposava que aquest espai públic havia de prestar. Un canvi en l’objecte de la 
concessió que no figura en l’acta de la Junta de Govern Local que se’ns indica que ho va 
aprovar. 
 
Atès que les perspectives econòmiques a mig termini no semblen favorables per a la 
construcció d’una nova piscina descoberta a Gavà, i que l’exclusió de la concessió de la 
instal·lació “Les Marines I” del servei de piscina no consta com a adoptat, i per tant es pot 
considerar que no és legalment vàlida, formulem el següent: 
 
Prec: 
 
Que l’Ajuntament requereixi al concessionari de la instal·lació “Les Marines I” la prestació del 
servei de piscina descoberta, donant-li de temps per al compliment d’aquest requeriment fins 
al juny del proper any 2011. 
 
Que, en cas que el concessionari de la instal·lació “Les Marines I” es negui a prestar el servei 
de piscina descoberta, se li rescindeixi la concessió i l’Ajuntament utilitzi la garantia 
dipositada per restituir al seu estat original la piscina i el servei que existia en el moment de la 
concessió. 
 
Gavà, 15 de desembre de 2010 
 
 
 
 
 
Marta Jiménez Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra 
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 
66.3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciada durant el proper 
Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
 
 
Antecedents: 
 
Ens han informat membres de les AMPA d’algunes escoles públiques de la localitat 
que en les obres de reforma i millora dels centres educatius públics que s’han 
realitzat aquest passat estiu, finançades amb els fons FEOSL, s’han detectat greus 
problemes amb la qualitat dels acabats i l’adequació dels materials utilitzats, que en 
algun cas han donat lloc a algun incident que podria haver comportat algun risc per a 
l’alumnat. 
 
També se’ns ha comunicat que almenys en un cas, a l’escola Eramprunyà, ja s’ha 
començat a subsanar algun d’aquests problemes. 
 
Per aquest motiu formulem la següent  
 
Pregunta: 
 
- Quina empresa o entitat es va fer càrrec del control de qualitat de les obres de  
millora efectuades a les escoles públiques de Gavà el passat estiu en donar-se 
aquestes per acabades? 
 
- Quina empresa efectuarà les reparacions que es consideri oportú de fer en aquells 
casos en què s’hagi considerat que els acabats o els materials no hagin estat 
adequats? 
 
- A càrrec de quina empresa correran les despeses derivades d’aquestes 
intervencions? 
 
  
Gavà, 15 de desembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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Antecedents: 
 
Alguns comerciants del sector alimentari se’ns han adreçat per comentar-nos que 
recentment s’ha desconvocat un curs que estava planificat fer des de l’Ajuntament 
per a l’obtenció o renovació del carnet de manipulador d’aliments pel baix nombre de 
persones inscrites. 
 
També se’ns ha informat que s’ha ofert a algunes persones inicalment inscrites en 
aquest curs, i que només havien de renovar el carnet de manipulador perquè el 
tenien caducat, un cetificat expedit pel mateix Ajuntament en què s’informa de les 
causes per les quals no tenen el carnet renovat, per presentar com a eximent en cas 
de trobar-se amb alguna inspecció de Sanitat. 
 
Per aquest motiu presentem la següent  
 
pregunta: 
 
- Quantes persones hi havia inscrites per fer el curs que finalment va ser suspès? 
 
- Quantes hi estaven inscrites per renovar el carnet i quantes havien d’obtenir-lo per 
primer cop? 
 
- Quina alternativa es donarà a les persones que no han pogut fer la formació a 
través d’aquest curset per obtenir  el carnet per primer cop? 
 
 
 
Gavà, 15 de desembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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Antecedents: 
 
Veïns del carrer del Centre ens han manifestat la seva estranyesa pel fet que el 
carrer del Centre, mesos després de la finalització de les obres del pàrquing de la 
Torre Lluc, encara presenti un estat força deteriorat pel que fa a la pavimentació i 
voreres. 
 
Si bé aquest estat ja s’havia detectat feia temps, es donava per fet que mentre 
duressin les obres de remodelació del parc Lluc no s’hi faria cap intervenció, ja que 
no hauria tingut sentit atès el volum de trànsit de materials i vehicles pesants que hi 
circulaven justament a causa d’aquestes obres. 
 
Per això formulem la següent  
 
 
Pregunta: 
 
- Té coneixement l’equip de govern del mal estat del paviment i les voreres en 
alguns trams del carrer del Centre? 
 
- Té previst l’equip de govern fer-hi alguna actuació per millorar aquesta via? 
 
- En què consistiria aquesta actuació? 
 
 
 
Gavà, 15 de desembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC 
 
AL SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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