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Aprovada per unanimitat al Ple del 28 de gener de 2015

Exposició de motius
El 27 de setembre van tenir lloc eleccions al Parlament de Catalunya, i el
14 de gener es va formar el nou Govern de la Generalitat.
Aquest nou govern s’ha constituït sota unes condicions econòmiques molt
desfavorables, tant per la situació de crisi econòmica que afecta la major
part de les economies occidentals, com per l’incompliment sistemàtic dels
governs estatals de les obligacions financeres derivades de l’Estatut del
2006, la manca d´una revisió urgent del sistema de finançament, i la falta
de diàleg i negociació entre el govern central i el de la Generalitat.
Aquests incompliments i aquesta manca d´acords davant la necessitat d´un
finançament que no es basi en les necessitats preeestablertes de despesa
sinó en una distribució de recursos adequats a les competències assumides
per la Generalitat, sumats a les noves obligacions pressupostàries i la gestió
dels anteriors governs, limiten la capacitat de despesa del govern català, per
a fer possible la captació dels recursos necessaris per a les polítiques
socials del país.
En aquest sentit, és oportú que l’Ajuntament de Gavà, com a administració
més propera a la ciutadania, i per tant la que coneix de primera mà les
necessitates més immediates del municipi, torni a manifestar a la
Generalitat, i ara faci arribar al nou govern, les prioritats de la ciutat,
perquè siguin tingudes en compte en el transcurs de la seva gestió, en el
marc del pla de xoc de mesures socials urgents, esdevinguin prioritàries i
concretades en la seva acció de govern.
En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament de Gavà insta el nou govern de la
Generalitat a:

PRIMER.- Complir les resolucions relatives a Gavà que el Parlament de
Catalunya ha acordat durant les legislatures IX i X i, en particular:
a) Licitar l’avantprojecte i el projecte d’ampliació de l’hospital de
Viladecans durant l’any 2016, tal com es va acordar pel Parlament,
els Ajuntaments afectats i el govern de Catalunya, amb l’objectiu
que segueixi exercint d’hospital de referència per a les poblacions
de Castelldefels, Begues, Gavà, Viladecans i Sant Climent de
Llobregat, i incrementar el personal i els recursos materials
necessaris per reduir-ne substancialment les llistes d’espera i el col·
lapse d’urgències.
b) Iniciar el procés administratiu, tècnic i executiu per construir el nou
edifici que substitueixi i millori l’actual de l’IES Bruguers.
c) Crear l’institut-escola per al barri de Gavà Marque fou acordat entre
Ajuntament i Generalitat l’any 2015.
d) Dotar i construir places de llars residencials i/o centres residencials
a la zona per a persones amb discapacitat intel·lectual per cobrir la
demanda existent.
SEGON.- Comunicar aquests acords a tots els grups polítics del Parlament
de Catalunya, a la presidència i consellers de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Fer difusió d’aquest acord a través dels mitjans de comunicació
municipals.

