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col·laterals com el replantejament de l’enllumenat públic de les zones infantils afectades. De 
totes maneres estudiarem el tema”. 

En una tercera intervenció, el Sr. Ibáñez va fer un nou Prec en el qual manifesta que en fecha 17 
de marzo recibimos respuesta a una instancia presentada por nuestro Grupo Municipal el pasado 
8 de febrero, en la que solicitábamos el arreglo de los daños en el asfaltado que producen las 
raíces de los pinos en diversas calles de nuestra ciudad. En esta respuesta, se nos indicaba que 
estas actuaciones habían quedado incorporadas en la programación de próximas campañas. 
Recientemente, se ha procedido a la reparación del tramo de la Calle Ametlla comprendido 
entre Avenida de Europa y C/ Cubelles, actuación que agradecemos, y formulamos el presente 
Ruego: Que se nos informe de la fecha de inicio de la próxima campaña, y los puntos concretos 
de actuación que incluirá. 

Un altre cop va respondre el Tinent d’Alcalde, Sr. Obispo, dient que a primer d'aquest any, es va 
realitzar una campanya intensa de reparació d'asfaltat en la ciutat, i com vostè reconeix en 
l'exposició del seu prec, fa uns dies es van realitzar algunes altres intervencions. En l'actualitat 
no podem concretar ni dates ni els punts d'actuació de la propera campanya de reparació d'asfalt. 
Ja que la disponibilitat econòmica i l'elaboració dels pressupostos del pròxim exercici, 
marquessin aquestes actuacions. 

En la darrera intervenció del regidor de C’s, el Sr. Ibáñez –mitjançant pregunta- digué que el 
pasado día 8 de junio tuvo lugar la presentación de las Fiestas de San Pedro en el Restaurante 
Los Soprano, (de concesión municipal, pero privado), y situado en el Parque de la Torre Lluch. 
Preguntamos: ¿Por qué razón este año se ha realizado esta presentación en un negocio privado, 
aunque sea una concesión municipal, y no en un lugar público, como en años anteriores:  el 
Jardín del Museo en el año 2010, el Centro de Historia en 2009, ó el Despacho de Alcaldía en 
2008? 

Va prendre la paraula la Tinenta d’Alcalde, Sra. Apolonia Herrera, que digué: L’elecció del  lloc 
de la presentació de la festa major no respon a les característiques administratives del lloc 
escollit, sinó a la voluntat de mostrar a la ciutat i a la resta de persones que segueixen aquest 
acte, una projecció i promoció de la nostra ciutat i/o els seus atributs. Així, el lloc escollit 
permetia tenir una immillorable visió de la nova Torre Lluch, espai central per antonomàsia de 
la Festa Major i els seus actes. Permeti’m recordar que d’altres actes de presentació han seguit 
línies semblants, per exemple la presentació de la  Fira d’Espàrrecs de l’any 2010 que es  va fer 
en un reputat restaurant de Barcelona. 
   

DECLARACIONS POLÍTIQUES

1) - DECLARACIÓ POLÍTICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-EV-
IxG RELATIVA A EQUIPAMENTS EDUCATIUS A LA CIUTAT DE GAVÀ

Aprovar la Declaració Política presentada inicialment pel Grup Municipal d’ERC-EV-IxG en 
relativa a equipaments educatius a la ciutat de Gavà, declaració que, després de ser debatuda i 
assolir-se finalment un text de  consens per part de  tots el grups municipals,  diu així en la 
seva part dispositiva:  

Primer.- Manifestar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la voluntat 
que iniciï les obres de construcció del nou IES Bruguers. 
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Segon.- Manifestar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la voluntat que 
iniciï els tràmits per a la implantació d’un Institut-Escola públic al barri de Gavà Mar. 

Tercer.- Fer efectiu el compliment de les resolucions 130/IX i 213/IX del Parlament de 
Catalunya. 

Quart.- Trametre còpia d’aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris d’aquesta institució, i difondre’l a través dels mitjans de 
comunicació municipals.  

---------- 

Un cop llegida la declaració política pel Sr. Pérez Lorite, el Sr. Alcalde obre un 
torn de paraules. 

Comença el Sr. Ramon Castellano, en nom de CiU, el qual lamenta que la 
declaració se li hagués lliurat cinc o sis minuts abans de començar el Ple sense 
temps para analitzar-la com cal, afegint que ell havia tingut temps durant el Ple, 
però no així la resta de regidors del seu grup i prega que aquestes coses es facin 
amb prou temps. A aquests efectes, indica que en els antecedents de la declaració 
s’assenyala que el 27 d’octubre es va signar un conveni entre l’Ajuntament i el 
Departament d’Educació de la Generalitat. Així, un mes i un dia abans de les 
eleccions es va adquirir aquest compromís per l’anterior govern, com altres 
compromisos, potser masses, i ara al nou govern li toca assumir compromisos 
signats, no solament un mes abans, sinó fins i tot compromisos signats el mateix 
dia de les eleccions. D’altra banda, el Sr. Ramon Castellano assenyala que la 
declaració fa referència a que l’Institut Bruguers està envellit i degradat, cosa que 
és certa, però també ho era fa anys i tampoc s’ha fet l’institut, el que no vol dir que 
no s’hagi de fer, ja que hi està d’acord, però afegeix que s’ha de ser coherent i no 
dir que ha envellit de cop i volta, ja que més aviat sembla que des del 28 de 
novembre tot s’ha de fer, amb la situació econòmica que s’està passant. Recorda el 
Sr. Castellano que el passat 14 de juliol el grup d’ERC va presentar una proposta 
de resolució al Parlament, que va ser votada favorablement per tots els grups 
parlamentaris, i que curiosament són els mateixos que tenen representació 
municipal, mitjançant la qual tots estaven d’acord en allò que s’està demanant, de 
tal manera que hom pot pensar que aquesta declaració és una manera de tornar a 
donar voltes a una mateixa questió, potser perquè tenen una “revisteta” que és 
possible que estigui perdent lectors i li falti contingut. A més, indica que mentre 
signen a favor de rebre retribucions econòmiques com a regidors i com a grup 
municipal, alhora volen fer titulars de que no volen cobrar-ho, però ho segueixen 
cobrant. A més, afegeix que malgrat que el Parlament ho ha aprovat i la Conselleria 
d’Ensenyament ha manifestat que la seva intenció és la de mantenir el Col·legi 
Joan Salamero obert, i que en els propers anys, sense data fixa, es pugui 
transformar l’escola de Gavamar en Institut Escola, així com la voluntat de tirar 
endavant el nou Institut Bruguers, ERC-EV-IxG continua buscant titulars. En 
relació als punts de la declaració manifesta que tots estan d’acord, tant al Parlament 
com a l’Ajuntament, cosa que prova que tot no es retalla, paraula que li agrada 
molt a ERC-EV-IxG, mentre que el grup municipal de CiU. prefereix parlar d’ajust 
econòmic; en aquest sentit, el Sr. Castellano diu que per bé que ERC-EV-IxG 
solament fa bandera d’allò que es negatiu, malgrat això, el grup municipal de CiU 
està a favor de la declaració. El Sr. Ramon Castellano finalitza la seva intervenció 



17

fent constar que no li ha agradat la manera en que s’ha presentat la declaració, i si 
Secretaria l’ha acceptada serà perquè és correcta en temps i forma, tot i que es 
queixa del fet que ERC-EV-IxG vol trametre la idea de que el nou Govern de la 
Generalitat només s’està dedicant a destruir l’Estat del Benestar, afegint però que  
ERC-EV-IxG sap que aquest mateix Govern va estar creant durat 23 anys l’Estat 
del Benestar; sense que es pugui pretendre  que allò que no s’ha fet en quatre anys 
es faci en quatre mesos, promovent manifestacions en aquest sentit. Finalment, el 
Sr. Ramon Castellano fa una crida a la serenitat i a deixar-se de oportunismes. 

De la seva banda, la Sra. Emma Blanco, en nom de ICV-EUiA comença la seva 
intervenció dient que tots ens hem de deixar d’oportunismes, ja que sembla 
desprendre’s de la intervenció anterior que el Sr. Castellano és un ens superior que 
pot donar lliçons a tothom. En relació a la declaració en concret, la Sra. Blanco va 
recordar que al darrer Ple de l’anterior mandat ja es va parlar d’aquests 
equipaments que son prioritaris per nostra ciutat, dintre del seu model de ciutat, 
que és un model on es defensa els serveis públics de qualitat; per tant, diu, seguirà 
treballant el grup parlamentari i el grup municipal per aquest equipaments. 
Continua la Sra. Blanco la seva intervenció i, utilitzant paraules que s’han dit als 
precs,  diu que cal sumar els esforços de la majoria del grups polítics en temes que 
afecten al nivell de vida de la ciutat, per sobre dels interessos partidistes, i en 
aquest sentit, afirma que el seu grup continuarà treballant en aquest model de ciutat 
i de Catalunya, en el qual els serveis públics estiguin per sobre de qualsevol altre 
cosa, amb una idea bàsica, que és la d’igualtat d’oportunitats, afegint que cal 
defensar els organismes que donen igualtat d’oportunitats i no retallar-los. 

A continuació, intervé el Sr. Josep Llobet, en nom del PPC, recordant que el seu 
grup municipal habitualment no entra a valorar i votar declaracions polítiques, ja 
que considera que el que cal és defensar i debatre temes que afecten al nostre 
municipi, però que en aquest cas en concret, el grup popular, excepcionalment es 
posicionarà, perquè considera que s’han de defensar els interessos del nostres 
ciutadans i ciutadanes, independentment del partit que hi hagi al Govern. Afegeix 
que  totes les intervencions realitzades tenen la seva part de raó, i que si bé s’han 
pronunciat altres vegades sobre aquest temes,  si cal ho tornaran a fer; indicant que 
entén la posició de CiU, la qual ha heretat una situació econòmica molt complicada 
i complexa. Continua el Sr. Llobet la seva intervenció manifestant que hem de 
aconseguir que algú dia es compleixi el protocol signat, ja que són actuacions 
prioritàries, sobre tot el manteniment del Joan Salamero que no implica cap 
despesa addicional per part del Departament d’Ensenyament, i, a més, creu que el 
Departament ha rectificat sobre aquest punt Finalitza la seva intervenció el Sr. 
Llobet dient que en la seva opinió, aquesta reivindicació ha d’estar encapçalada per 
l’equip de govern amb el recolzament de tots els grups municipals. 

Una vegada finalitzada la intervenció del Sr. Llobet, intervé la Sra. Raquel Sánchez 
en nom del PSC, i manifesta que el seu grup municipal ha presentat unes esmenes a 
la declaració política, que és la que finalment s’ha llegit. En relació a l’esmentada 
declaració, la Sr. Raquel Sánchez diu que per al seu grup l’educació també és una 
actuació prioritària a la nostra ciutat, que vol defugir de discursos demagògics, però 
considerà necessari reiterar la petició no solament en aquest Ple, sinó també al 
Parlament, i totes les vegades que siguin necessàries. En aquest sentit, afegeix la 
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Sra. Sánchez, el seu grup municipal esta convençut, i és una de les esmena que ha 
introduït a la  declaració, que la qualitat de l’educació de la ciutat no depèn només 
de las qualitat del professorat, que és molt important, sinó també de la qualitat de 
les instal·lacions i del seu manteniment; per això es va subscriure un protocol de 
col·laboració entre el departament d’Ensenyament i l’Ajuntament  per la 
corresponsabilitat en aquesta matèria i pel període 2010-2014. En relació a la 
intervenció del Sr. Castellano, la Sra. Sánchez manifesta la seva preocupació per la 
referència que ha fet a la data de subscripció del protocol, com si li restés validesa 
o com si avancés que no tenen intenció de complir-lo, i recorda que el protocol es 
va subscriure entre institucions, no entre grups polítics. A més, afegeix que si bé 
s’ha signat el protocol, durant els darrers mesos s’han sentit diversos anuncis del 
Departament d’Ensenyament sobre retallades en matèria educativa, i així, es va 
anunciar el tancament per proper curs escolar de la matricula del Col·legi Joan 
Salamero, sembla que tampoc s’acaba de concretar l’inici de les obres del IES 
Bruguers, que té projecte redactat, pressupost i fins i tot llicència, per la qual cosa 
s’exigirà que s’iniciïn les obres; mentre que respecte de la transformació de 
l’Escola de Gavà en Institut-Escola, també és una actuació que es considera 
prioritària, encara que no disposi de programació temporal. Finalment, la Sra. 
Sánchez fa una referència a la resolució que es va aprovar la setmana passada al 
Parlament, amb el vot favorable del grup de CiU, en relació als compromisos 
d’aquesta declaració, per la qual cosa, considerà que el que importa és que tots els 
grups polítics coincideixen en el fons. 

Per tancar el debat, el Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Pérez Lorite que valora 
positivament que tots els grups polítics se sumin a la seva proposta, recordant que 
l’ensenyament i la sanitat són prioritaris a la nostra societat, i que el grup municipal 
d’ERC-EV-IxG sempre ha considerat que és important treballar en equip. En 
relació a la intervenció del Sr. Castellano, el Sr. Pérez manifesta que l’Eramprunyà 
no és una “revisteta”, sinó que és una publicació mensual que surt de les 
retribucions del dos regidors d’ ERC-EV-IxG, que en cap cas esta perdent  
audiència, ja que simplement és reparteix pels habitatges per que la gent que vulgui 
estigui informada i sàpiga quina és l’activitat del seu grup a l’ajuntament. 
Finalment el Sr. Pérez Lorite diu que el seu grup planteja propostes i que ell les 
defensa al ple, i que sempre ho faran així quan es tracti de la defensa dels 
interessos de Gavà, així com la defensa de l’ensenyament i la sanitat pública i el 
nostre país, defensa que altres que s’anomenen ”patriotes” no sempre porten a 
terme.  

Per acabar de tancar el debat, intervé el Sr. Alcalde amb un parell de precisions 
sobre aquesta polèmica. En primer lloc prega que quant s’utilitzi la resolució 
parlamentaria, el grups polítics mantinguin contacte amb la representació 
institucional de l’Ajuntament, ja que l’Alcalde i l’equip de govern mantenen 
relacions institucionals amb els representants de la Generalitat per tal de portar a 
terme allò que no és estrictament una promesa electoral, sinó el treball que es va 
desenvolupar durant l’anterior mandat, recordant al Sr. Castellano que no era 
només que en el cas de l’Institut se signes un protocol i res mes, sinó que es tracta 
d’un tema que es porta treballant des del 2007, ja que el primer que s’ha de fer es 
permutar el terreny, redactar projectes, etc., afegint a més que d’una banda, 
l’Institut té un problema de seguretat, i d’altra, que tot s’ha fet des del pacte amb 
les associació de pares i amb la de professors, i a més, cal recordar també que el 
projecte està immers en la modificació del sector de la Plaça Catalunya, raons totes 
elles que expliquen el llarg treball desenvolupat per aquest ajuntament des del 
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2007, si bé institucionalment es pot entendre que es facin ajustaments des d’un 
punt de vista de la racionalitat.  En segon lloc, precisa el Sr. Alcalde que respecte 
de les obres que estan previstes, ell com President de la Corporació, no té cap 
notificació oficial de la Generalitat de que no es vagin a desenvolupar, i afegeix 
que l’Ajuntament i l’equip de govern seran contundents en la defensa estricta 
d’aquesta planificació i d’aquests equipaments que tenen llicència d’obres 
concedida, i que són el resultat de quatre anys de treball, Finalment, el Sr. Alcalde  
manifesta que esta bé que tothom, i també ho ha fet el grup socialista, utilitzi la 
possibilitat de formular propostes de resolució, però a la vegada recalca que també 
seria bo intentar consensuar prèviament aquestes propostes de resolució, per 
disposar de la informació global de les actuacions que l’Ajuntament esta 
desenvolupant. 

---------- 

Esgotats els assumptes a discutir, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la sessió essent les 
divuit hores, vint minuts, de la qual cosa i del que s’hi ha dit, jo el Secretari accidental en dono fe. 

           L’Alcalde                                                                                   El Secretari accidental 

 Joaquim Balsera García                                                                   Jaume Tutusaus i Torrents 


