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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 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents 
 
Antecedents 
 
D'un temps ençà el  petit manteniment a les nostres escoles està patint una regressió a 
causa de l'actual situació econòmica. Tots som conscients que hem de cercar fórmules 
imaginatives per pal·liar aquesta situació.  És per això que cal sumar esforços amb totes 
les parts implicades; administració pública, docents, AMPAS...   
 
Hi ha en marxa un projecte per part de les mares i pares de l'AMPA del col·legi Jacme  
March que és diu Bricodia. Té com a finalitat fer petites reparacions assumides pels 
mateixos pares i mares. D'entrada cal felicitar-los per aquesta implicació i donar-li tot el 
suport possible. Per començar compten amb recursos propis de l'AMPA i una partida que 
destina l'Ajuntament per aquestes qüestions. Ara bé la partida de l'administració té unes 
condicions que en principi no beneficien la finalitat del projecte que és fer el màxim 
possible de feines a partir de la compra de materials. L'actual sistema de compres, que és 
d'obligat compliment, per part de les AMPES implica que la compra de materials és a 
través d'una empresa que té una concessió i això de vegades fa incrementar costos. Els 
pares poden fer les compres en llocs més econòmics i d'aquest manera amb el mateixos 
recursos poden fer més coses. Les bones idees que impliquen participació ciutadana, 
com és aquest cas, cal ajudar-les i sí convé modificar l'actual sistema.  Aquest projecte 
està programat per fer-lo el més aviat possible, és per això que caldria una resposta clara 
i concisa cara a organitzar les feines de la millor manera. 
 
Per la qual cosa fem el següent prec: 
 
Que es replantegin l'actual sistema d'ajudes de manteniment a les escoles per tal de 
facilitar que les AMPES puguin participar en les tasques de millora (cercant les fórmules 
legals necessàries) i  la compra del materials per via directa sense intermediaris.. D'igual 
manera fomentar aquest projecte i donar-lo a conèixer a la resta d'escoles del municipi. 
 
Gavà, 22 d’abril de 2014 
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