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Marta Jiménez Iborra, regidora portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana
a l’Ajuntament de Gavà

EXPOSO:

Que, en base als següents ANTECEDENTS:

1. El passat 26 de gener de 2010, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Gavà
va aprovar inicialment, el Projecte executiu d’Escola Bressol al carrer de Sarrià, 5,
de Gavà (OMO 01/10), que conté l'Estudi de Seguretat i Salut.
2. Segons anunci del 27 de gener (BOPB núm. 30, del 04/02/2010, p. 66), l'esmentat
projecte es troba sotmès a informació pública durant un termini de quinze dies
(tràmit d’urgència) a comptar des de la publicació de l’anunci.
3. El grup que representem, tot i estar d’acord amb el projecte, utilitza el tràmit
d’informació pública per presentar-hi suggeriments.

Per això em persono en el tràmit d’informació pública de l’acord i presento les
següents

AL·LEGACIONS:

1. Sobre la incompletitud de la documentació sotmesa a informació pública.

1.1. Segons l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, s’estableix
explicitament que en el tràmit d’informació pública s’ha d’especificar l’indret on es
pot examinar la documentació exposada. Aquesta informació no figurava a l’anunci
publicat al Butlletí Oficial esmentat als antecedents.
1.2. Segons indica l’anunci esmentat als antecedents, l’Estudi de Seguretat i Salut
també està en exposició pública, i està inclòs al projecte executiu.
1.3. Personats al Punt d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Gavà, efectivament hi
havia una carpeta amb el títol del projecte, però no contenia la totalitat del projecte
executiu:
mancava
el
projecte
d’instal·lacions
(electricitat,
aigua,
telecomunicacions), que sembla que s’ha externalitzat a una empresa aliena a
l’Ajuntament. Tampoc contenia l’Estudi de Seguretat i Salut.
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1.4. Demanem per tant que s'ampliï el termini d'informació pública un mes més, i que
durant aquest nou període s’informi de l’oficina o dependència municipal on es
podrà consultar tota la documentació original relativa a aquest projecte, i
demanem també que en la carpeta posada a disposició del públic inclogui la
totalitat del projecte executiu juntament amb l’Estudi de Seguretat i Salut.

2. Sobre la manca de rampa d’accés a l’escola bressol.

2.1. Segons indica el projecte, l’escola bressol es configura a la planta baixa del bloc
principal de l’actual edifici rehabilitat, que s’aïlla de la resta mitjançant una sèrie de
paraments fets amb diversos materials. Forma part d’aquest aïllament de l’escola
bressol –aïllament lògic, atès que ha de funcionar de forma independent a les
eventuals activitats que es desenvolupin a la resta de l’immoble– el disposar d’un
accés propi i separat. Aquest accés –el principal, no el d’emergència– està previst
situar-lo a l’entrada principal de l’immoble, la més propera a la carretera Santa
Creu de Calafell de les dues de què disposa l’edifici d’obertes al carrer de Sarrià.
2.2. Aquest accés principal actualment existent es migparteix amb una divisió vertical
formada per muntants d’acer inoxidable entre sostre i forjat, i vidre laminat 6+6
amb butiral transparent, d’una alçària d’entre 2,6 i 3,2 m depenent del tram.
L’accés separat i independent a l’escola bressol inclou una porta de vidre laminat
6+6 amb els seus vinils corresponents.
2.3. Es dóna la circumstància, però, que aquesta divisió vertical que migparteix l’accés
a l’immoble deixa fora la rampa, que queda a l’altra banda, la banda costat mar,
mentre que l’accés a l’escola és a la banda costat muntanya. És a dir, que l’únic
accés previst a l’escola bressol, a través de la porta de vidre laminat decorada
amb vinils,.es faria a través d’escales.
2.4. Cal tenir present que estem parlant d’una escola bressol, amb una aula per a
infants de 0 a 1 any, dues aules per a infants de 1 a 2 anys i dues aules més per a
infants de 2 a 3 anys. Especialment en els primers nivells, els infants no saben
caminar, i per tant l’accés a l’escola bressol necessàriament el faran les famílies
amb cotxets.
2.5. Cal doncs garantir que els cotxets puguin accedir al vestíbul de l’escola bressol, a
través de la seva entrada habitual i independent. Actualment, l’única rampa
existent al projecte d’accessos a l’immoble queda a l’altra banda de la divisòria.
2.6. Una possible solució seria eliminar la divisió vertical proposada, que migparteix
l’escala d’accés actual, i posar la divisió més endins de l’edifici. D’aquesta manera,
hom podria accedir a un vestíbul comú a totes les instal·lacions de l’immoble a
través de la rampa situada al costat mar de l’entrada. Des d’aquest vestíbul,
l’accés a l’escola bressol ja es pot fer directament, a través de la porta d’entrada al
passadís que distribueix l’accés a les diferents aules. Aquesta porta podria ser la
porta principal de l’escola bressol.
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Pel que s'ha exposat, considerem que el Projecte executiu d’Escola Bressol al carrer
de Sarrià, 5, de Gavà (OMO 01/10) es pot millorar.

SOL·LICITO:

1. Que s'admeti aquest escrit i es tingui en compte el suggeriment presentat en forma
d’al·legacions.
2. Que es doni a l'entitat sotasignada per compareguda i interessada en l'expedient
administratiu al qual s'ha fet referència, i que se'ns notifiqui amb l’antelació
requerida qualsevol informació sobre aquest expedient o les resolucions que es
prenguin, tot mantenint-nos al corrent del procediment administratiu que se'n derivi.
3. Que, d'acord amb els articles 54.1 i 86.3 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
segons els quals la decisió d'acceptar o denegar aquestes al·legacions ha d'estar
motivada, i els al·legants tenim dret a obtenir una resposta raonada, s'adjunti a la
eventual comunicació de l'acceptació o refús, total o parcial, d'aquesta al·legació,
l'informe jurídico - tècnic preceptiu, atès que en cas contrari tot el procediment
d'aprovació podria ser impugnat per defecte de forma.

Us prego que considereu aquesta sol·licitud.

Gavà, 10 de febrer de 2010

Marta Jiménez Iborra
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

