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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: 
 
Els passats mesos, el govern de l’Estat va anunciar la intenció de reclamar als 
ajuntaments la diferència entre les quantitats avançades en excés a compte de la 
participació dels ajuntaments en els ingressos de l’Estat, i les quantitats que finalment 
li pertocaven un cop realitzada la liquidació dels impostos efectivament recaptats, 
almenys en relació als exercicis dels anys 2008 i 2009.  
 
 
Pregunta: 
 
- En el cas de l’Ajuntament de Gavà, caldrà retornar diners a l’Estat per a aquest 
concepte? 
 
- En cas afirmatiu, quina quantitat seria la que se li reclama des del govern central per 
a cadascun dels exercicis passats? 
 
- Com pensa fer front l’Ajuntament al pagament d’aquesta quantitat? Té previst 
recórrer a alguna de les línies de crèdit oficial obertes per fer-hi front? 
 
 
 
Gavà, 27 de setembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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JORDI CALATAYUD I SANCHIS, 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: 
 
Recentment se’ns han fet arribar, per part d’alguns ciutadans, les fotografies adjuntes,  
que mostren un aspecte deixat en algunes parts del cementiri municipal. 

 
Per aquest motiu, formulem el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a netejar i condicionar el més aviat possible possible el 
cementiri municipal, subsanant les mancances que mostren les fotografies adjuntes i 
enllestint els treballs abans de Tots Sants, per tal que la ciutadania que el visita en 
aquesta data el trobi en les millors condicions. 
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Jordi Calatayud i Sanchis 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
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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: 
 
És habitual que, en tornar de les vacances escolars, els centres educatius públics 
trobin algun desperfecte ocasionat per l’incivisme d’algunes persones, per intents de 
robatori de material, o directament per actes vandàlics. 
 
Enguany, però, hem tingut notícia que aquests incidents s’han produït de manera 
especialment greu en almenys dues escoles públiques, l’escola Eramprunyà i sobretot 
l’escola Marcel·lí Moragas, que han patit desperfectes importants, robatoris d’elements 
de coure i altre material i fins i tot inundacions per trencament de canonades. 
 
El problema és que aquests actes vandàlics es produeixen en vacances, quan els 
centres escolars queden sense vigilància permanent.  
 
 
Pregunta: 
 

- Té constància el govern municipal d’aquests fets?  
 
- Quantes escoles s’han vist afectades per fets vandàlics al llarg de l’estiu, a 

banda de les dues esmentades? 
 

- A quina quantitat ha pujat el cost total de les reparacions, i a quina partida s’ha 
carregat? 
 

- Atès que una presència –fora de l’horari lectiu– més sovintejada de la Policia 
Municipal en els equipaments escolars, que són de titularitat municipal, podria 
servir d’efecte dissuassori per als vàndals, s’ha plantejat el govern d’augmentar 
la vigilància dels edificis escolars en vacances o caps de setmana? 
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JORDI CALATAYUD I SANCHIS, 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: 
 
Ja fa anys que s’anuncia l’obertura de guarderies municipals, atesa l’escassetat de 
places de guarderia públiques que pateix la ciutat. El nostre grup, ja al Ple Municipal 
de febrer de 2005, va proposar formalment al govern municipal que promogués llars 
d’infants municipals. En aquella època Esquerra gestionava la conselleria d'Educació i 
vam impulsar un programa a tot Catalunya per cofinançar guarderies municipals. Se'n 
van fer gairebé a tot arreu, excepte a Gavà. A Gavà, la proposta no va quallar fins al 
2007, quan es va signar un conveni amb una fundació social privada per aixecar uns 
habitatges nous de protecció oficial a les Bòbiles. La llicència d'obres es va donar 
l'abril de 2008. El projecte, però, va estar aturat uns tres anys mentre la fundació 
buscava finançament per a les obres. Al mes d'abril passat, les obres ja van començar 
i avancen, i es calcula que per al proper curs la guarderia ja podria ser una realitat. 
 
A causa d'aquest retard, l'Ajuntament va aprovar un projecte per arranjar la planta 
baixa de l'edifici de la Casa de les Famílies, al carrer de Sarrià, i adequar-lo com a 
guarderia. L'arranjament es va començar a fer el 2010. Esquerra vam interessar-nos 
per l'evolució dels dos projectes diverses vegades. La darrera, al Ple Municipal de 
març d'enguany. En la resposta del govern municipal, es manifestava que «la crisi ha 
estat el factor determinant del retard en l'execució dels dos projectes». 
 
Una altra cosa que ens preocupa és saber com, un cop construïdes i dotades, es 
gestionaran aquestes guarderies municipals, perquè hi ha la por que l'Ajuntament 
externalitzi la gestió a una empresa privada. Això també ho vam portar al Ple Municipal 
de març de 2006. La preocupació venia perquè, en aquella època, es parlava de 
traspassar les guarderies de la Generalitat als Ajuntaments. La crisi actual no fa més 
que augmentar la necessitat d’aquests equipaments, ja que moltes famílies no poden 
assumir les despeses d’una plaça de guarderia privada. Per això urgeix posar en 
marxa les dues llars d’infants el més aviat possible. Per aquests motius, formulem el 
següent 
 
Prec: 
 
- Instem el govern local a acabar les obres de construcció i dotació d’ambdós 
equipaments, per tal d’oferir-los ja a la població per al proper curs, 2012-2013. 
 
- Instem el govern local a organitzar la gestió d’aquestes guarderies de forma totalment 
pública, sense concessions a empreses de gestió privades. 
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Jordi Calatayud i Sanchis 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
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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 substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents: 
 
La direcció de l'Escola Eramprunyà tan per iniciativa pròpia, com per mandat del 
Consell escolar, fa anys que va demanant l'ampliació de la vorera del carrer Sant 
Isidre a l’alçada de l’entrada a l'escola, ja que el flux de persones en les hores 
d'entrada i sortida fa dificultoses aquestes operacions; tots els alumnes i els seus 
acompanyants que vénen des del carrer Gaudí han de passar pel mig dels cotxes 
aparcats per accedir a una vorera estreta, amb una paperera que encara dificulta mes 
l'accés, i els que vénen de la plaça Catalunya ocupen tota la vorera i han de deixar 
incorporar-se als que passen pel pas de vianants. A més, hi ha una barana que no fa 
cap funció, ja que darrere d'aquesta hi ha cotxes aparcats. Així, malgrat que es talla la 
circulació del carrer a les entrades i sortides de l’escola, la barana i l’estretor del pas 
formen un efecte de coll d’ampolla poc recomanable.   
 
El problema es podria resoldre si s’ampliés la vorera, cosa que només suposaria 
perdre aproximadament una plaça d'aparcament, i el desplaçament consegüent de la 
barana, amb la qual cosa l'amplada de la vorera seria de mides semblants a l'amplada 
de la porta de la pròpia escola, i milloraria molt el flux de persones tant d'entrada com 
de sortida. 
 
És una situació semblant a la que existia al carrer Montflorit amb l’entrada de l’escola 
concertada San Pedro. Allà, però, aquesta problemàtica s’ha resolt fa ben poc 
ampliant la vorera i deixant més espai entre la barana i la porta de sortida de l’escola, 
tal com proposem per a l’escola Eramprunyà. 
 
Per aquests motius, proposem el següent 
 
Prec: 
 
Que, igual com s’ha fet al carrer Montflorit, s’ampliï la vorera just davant de la porta de 
l'escola Eramprunyà, per la banda del carrer de Sant Isidre, tal com s’ha indicat als 
antecedents. 
 
Gavà, 27 de setembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


