MARTA JIMÉNEZ IBORRA, com a regidora del Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert
a l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de febrer de
2019 i l'article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per
a ser tractat al proper ple municipal.
En base als següents antecedents:
El grup municipal d’ERC s’ha interessat en repetides ocasions per l’estàtua
La Mare, propietat municipal, que va desaparèixer de la via pública (es
trobava als jardins de l’American Lake) als anys 90. A la nostra pregunta
sobre la seva ubicació actual feta al ple de setembre de 2017 se’ns va
contestar que s’estudiaria la proposta; quan, vista la inacció sobre el tema,
vam tornar a preguntar per l’escultura al ple de maig de 2018, el govern
municipal va reconèixer que no sabien on havia anat a parar aquesta obra
d’art, i que investigarien les possibles responsabilitats. Tres anys després, i
sense que ens consti cap acció per part del govern municipal per tal de
trobar el bé desaparegut, gràcies a la col·laboració ciutadana, membres
d’ERC Gavà vam trobar l’estàtua en un jardí particular d’Olesa de
Bonesvalls, informació que vam traslladar puntualment i discreta tant al
Museu municipal com a Alcaldia, que ens va respondre que iniciaria tràmits
per recuperar l’estàtua.
Prop d’un any després, segueix sense saber-se’n res de l’escultura La Mare,
cosa que ens resulta estrany tenint en compte que no hi ha cap dubte sobre
la titularitat pública del bé, i que la seva ubicació és coneguda per les
autoritats locals.
Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el següent
Prec:
- Que el govern municipal emprengui les mesures legals pertinents per
recuperar l’escultura La Mare, atès que el propietari legítim és
l’Ajuntament de Gavà (i per extensió, la ciutadania de Gavà).

- Que es facin les investigacions pertinents per tal d’esbrinar com pot
ser que una peça del patrimoni municipal acabi en un jardí particular.
- S’estableixin els protocols necessaris per tal que un episodi tan insòlit
i vergonyós com aquest no torni a passar.
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Gavà, 26 de juny de 2022
Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVA

