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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 
 
Històricament sempre s’havia aprofitat que el centres educatius de primària estaven tancats per 
realitzar obres de manteniment i millora dels edificis escolars. Aquestes intervencions es 
realitzaven per solucionar situacions que, sense ser urgents, afavorien el funcionament dels 
centres o donaven resposta a millores per a desenvolupar la tasca educativa o millorar els serveis 
oferts. 
 
De fa uns anys que aquestes actuacions han estat eliminades o molt reduïdes en la seva quantia i 
importància. 
 
Aquestes actuacions es finançaven al 50% per la Generalitat i Ajuntament. La Generalitat ha 
retallat la seva part, cosa que mereix la nostra més severa crítica.  
 
Però amb aquesta excusa, ens temem que l’Ajuntament també hagi aprofitat per reduir la seva 
aportació, i això no ens sembla correcte, ja que el manteniment dels edificis escolars també és 
competència municipal. 
 
Per aquest motiu, formulem la següent 
 
Pregunta 
 
Quines obres d'estiu de millora o manteniment dels centre educatius s'han realitzat aquest estiu, 
finançades directament per l’Ajuntament? 
 
En cas que s’hagin fet obres o actuacions de millora, en quins centres educatius s’han realitzat, i 
quin ha estat el seu cost, detallat obra a obra i centre a centre?  
 
A banda de les obres i accions de manteniment pagades per l’Ajuntament, hi ha hagut algun 
finançament extra per part d’altres administracions, com ara la Diputació, l’Àrea Metropolitana o la 
mateixa Generalitat? 
 
En cas afirmatiu, quin és el detall de l’aportació de cada administració? 
 
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 


