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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 substanciada 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents: 
 
Recentment l’equip de govern municipal, juntament amb associacions veïnals, han 
elaborat un manifest de rebuig a les retallades sanitàries del Govern de CiU. Les 
esmentades retallades afecten a l’Hospital de Sant Llorenç, el Centre de Salut de 
Gavà Mar i al CAP-1. Posteriorment s’ha convidat a la resta d’associacions locals, 
entitats, partits, etc. a sumar-s’hi a títol personal. 
 
D’entrada, volem manifestar el nostre suport al manifest, la nostra defensa de la 
sanitat pública i la nostra postura contrària a la política de retallades indiscriminades 
que amb l’excusa de la crisi s’està duent a terme des del govern de la Generalitat. 
 
Però també volem manifestar la nostra sorpresa i malestar pel fet que en tot aquest 
procés d’elaboració i discussió del manifest no s’ha convidat a la resta de grups amb 
representació a l’Ajuntament a participar-hi. Nosaltres també som part de l’Ajuntament. 
 
Aquesta, considerem, no és la manera més idònia de sumar forces en temes que 
afecten de ple la qualitat de vida de la totalitat dels veïns i veïnes de Gavà. Creiem que 
en temes de tanta envergadura i de tan ampli abast cal buscar el més gran consens 
possible en totes les actuacions; la unitat de totes les forces polítiques del consistori en 
aquests difícils moments ha de ser la prioritat, per sobre de l’interès partidista . 
 
Des de la nostra posició, i ja ho hem dit en més d’una  ocasió, sempre ens tindran a 
favor en tot allò que signifiqui millores per a la nostra ciutat.  
 
Pregunta: 
 

- Per què no s’ha  convidat a la resta de forces amb representació a l’Ajuntament 
a participar en l’elaboració del manifest? 

 
- Tenen la intenció de seguir en la mateixa línia d’ara endavant i no convidar a la 

resta de forces polítiques amb representació a l’Ajuntament a participar en 
iniciatives sobre temes d’interès general o hi haurà la possibilitat de treballar 
plegats pel bé de la ciutadania de Gavà? 
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Antecedents: 
 
En exercicis anteriors la gestió del manteniment d’algunes escoles públiques de Gavà 
estava encomanat als equips directius. Per aquest concepte se'ls realitzava una 
transferència de fons trimestral, per poder contractar les actuacions de manteniment 
dels edificis amb les empreses d’elecció de cada centre, que oferien un servei ràpid i 
amb preus ajustats. 
 
Enguany es va decidir des de l’Ajuntament contractar una única empresa que realitzés 
aquest manteniment per a tots els centres educatius. 
Arran d’això, hem rebut queixes sobre el funcionament de tot el sistema, des de la 
comunicació de qualsevol incidència fins a la realització de la intervenció. El procés de 
comunicació, pressupost, confirmació de la intervenció i aquesta pròpiament dita és 
massa llarg, i els pressupostos presentats per aquesta empresa són comparativament 
i en conjunt més elevats que els que oferien els altres professionals quan eren 
contractats directament per cada escola. Les intervencions es fan tard i per un preu 
elevat, això afegit a un decrement de més del 23% del pressupost assignat per al 
manteniment d'algunes escoles fa que els fons per manteniment de les escoles potser 
no arribaran a final d'any o s’hauran de deixar de fer algunes reparacions. 
 
Pregunta: 
 

− Quin es el motiu del canvi en la gestió del manteniment de les escoles 
públiques? 

 
− Com es va triar a aquesta empresa, i per quin període se li ha adjudicat el 

manteniment dels edificis de les escoles públiques? 
 

− Hi hauria la possibilitat que algunes escoles tornessin a gestionar els 
recursos per al manteniment dels edificis directament, com es feia abans?   
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El passat dia 15 de juny es va celebrar una festa al restaurant Kauai, situat a Gavà 
Mar. Cap a tres quarts d’onze de la nit, els veïns van observar que, des d’aquesta 
concessió municipal, en el transcurs d’una festa en què els participants van arribar en 
autocar, es van llençar a l’aire globus de paper accionats amb flama. Aquests globus 
van sortir volant per sobre de la pineda que rodeja el local, posant en perill la pineda i 
les zones arbrades del voltant. 
 
Pregunta: 
 

- Té constància el govern municipal d’aquests fets? 
 

- Ha rebut alguna queixa o denúncia per aquests fets? 
 

- Tenia el restaurant permís per efectuar el llançament de globus de foc sobre la 
pineda? En cas afirmatiu, qui va donar el permís? 

 
- En cas que no tingués permís per fer-ho, està previst amonestar o sancionar 

l’adjudicatari de la concessió per aquests fets? 
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Des del moment en què es va acabar la urbanització del sector can Mas de Bruguers 
II, l’enllumenat dels nous carrers s’activa durant la nit. Tot i això, ja han passat alguns 
anys des de l’acabament de la urbanització i, a causa de la crisi immobiliària actual, el 
nou sector no té ni un sol habitatge nou, i no hi viu encara ningú.  
 
Ens fa l’efecte que mantenir l’enllumenat encès tota la nit, gairebé un centenar de 
fanals, en uns carrers sense veïns ni habitatges, és una despesa energètica i 
econòmica que no s’adiu gens amb l’actual moment d’estretors, i tampoc amb una 
política de sostenibilitat energètica. 
 
Per aquests motius, proposem el següent 
 
 
Prec: 
 
Que l’enllumenat del sector can Mas de Bruguers II es mantingui apagat a les nits, 
mentre no s’hi construeixi cap habitatge ni tingui veïns. 
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La Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2011 va declarar deserta la licitació per la 
concessió de l’ús d’una piscina descoberta  i altres equipaments esportius a la zona de 
can Torelló. 
 
Al Ple del 31 de març d’enguany vam interessar-nos per aquesta situació, i se’ns va 
contestar que el govern estava en negociacions amb diferents empreses i particulars 
interessats i que, si aquestes negociacions arribessin a bon port, s’adjudicaria, mentre 
que si les negociacions no concloguessin positivament, es tornaria a treure el plec de 
condicions. 
 
Per aquests motius, proposem el següent 
 
 
Prec: 
 
Que es mantingui entre els objectius municipals del nou mandat la construcció de la 
piscina descoberta a can Torelló, bé sigui a través d’una concessió, bé a través de 
l’execució i explotació directa. 
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