
Estimats pares i mares de l’Escola Gavà Mar, 

Desde la comissió de futur us volem informar de la cronologia de totes les actuacions realitzades 

tant des de l’Associació de Veïns així com, des de la mateixa comissió.  

 

• El 27 d’octubre de 2010, l’Ajuntament de Gavà i el Departament d’Educació de la 

Generalitat van signar un protocol pel període 2010-2014. Un dels seus punts deia que les 

dues institucions “valorarien la necessitat de transformació de l’Escola Gavà Mar en institut 
escola i que farien els tràmits oportuns per donar-hi resposta”. 

• Just, un mes després, es celebraven eleccions al Parlament de Catalunya que significaven la 

fi del govern tripartit presidit pel President Montilla i l’inici del mandat de CiU sota la 

presidència d’Artur Mas. Així doncs, un nou Govern de la Generalitat havia de desenvolupar 

aquest protocol (recent signat), passaven els mesos i la Generalitat no feia cap moviment en 

aquest sentit. 

• L’AVV de Gavà Mar es va reunir amb Anna Simó (diputada d’ERC i ex-consellera) qui 

posteriorment, el 28 de març de 2011, va preguntar per escrit al nou Govern de la 
Generalitat sobre la transformació de l’Escola Gavà Mar en un institut-escola. 

• La resposta (per escrit) de la Generalitat va arribar el 17 de juny de 2011 i en ella 
afirmaven que “els instituts-escoles no tenien definida la seva personalitat jurídica, ni estava 
regulat l’aspecte patrimonial ni estava resolt quina Administració i en quines condicions 
s’havia de fer càrrec de les despeses de funcionament i manteniment del centre”. 

• El 14 de juliol de 2011, el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució 

presentada pel PSC sobre actuacions en centres educatius públics a Gavà i s’hi va incloure un 

recordatori de l’institut-escola de Gavà Mar. Però, no es va avançar en la definició de la seva 

personalitat jurídica. 

• El 21 de juliol de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Gavà va aprovar per unanimitat (vot a 

favor de tots els partits polítics) la demanda d’un institut-escola per Gavà Mar oferint així 

una imatge de consens i unitat. 

• El setembre de 2011, l’Ajuntament de Gavà completa els tràmits urbanístics perquè part de 

la parcel·la actual del Centre Cívic pugui ser destinada a construir-hi l’institut-escola. 

• El 27 d’octubre de 2011, el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució 

presentada per ERC sobre l’institut-escola de Gavà Mar. La proposta inicial era molt 

ambiciosa però es va considerar que era prioritari que el partit que governa la Generalitat 

(CiU) fes seva la proposta a guanyar hipotèticament una votació que després no servís per a 

res ja que el Govern la ignoraria si no creia en ella. 

 

Aquesta resolució (que va tenir el vot a favor de CiU) va establir el full de ruta a seguir per 

aconseguir l’institut escola a Gavà Mar i que és el següent: 

 

1. El Govern de la Generalitat ha de valorar els aspectes jurídics i tècnics del model d’institut-

escola 

2. Un cop fet això, es valorarà la necessitat del barri de Gavà Mar amb relació a la possible 

implantació d’aquest model 

3. En cas que la valoració sigui positiva, iniciar el més aviat possible els tràmits necessaris 

perquè aquesta implantació es faci efectiva, començant per l’acceptació, en un termini de 3 

mesos, del sòl cedit per l’Ajuntament de Gavà (just al costat de l’escola, dins de la parcel·la 

del centre Cívic). 

 

 



• Seguien passant els mesos i la Generalitat seguia sense desenvolupar el primer punt del full 

de ruta (definir aspectes jurídics i tècnics del model d’institut-escola). ERC va tornar a 

insistir per escrit a principis del 2012 i va rebre una resposta similar el 3 d’abril de 2012. 
• Pel mig, el gener de 2012, el PSC va intentar incloure una esmena en els pressupostos de la 

Generalitat perquè es fes aquesta transformació en institut-escola. Però, els pressupostos 

de la Generalitat van ser acordats entre CiU i PP i les esmenes dels altres partits van ser 

rebutjades. 

• El 7 de març de 2012, l’AVV de Gavà Mar es va reunir amb els 3 regidors de CiU a 

l’Ajuntament de Gavà, els vam explicar molt clarament quina era la situació d’aquest tema. 

Han passat tres mesos i no hem tingut cap notícia més per part seva. 

• Amb posterioritat, l’AVV de Gavà Mar segueix demanant als partits polítics que impulsin la 

definició d’aquest model d’institut-escola, així s’ha anat fent darrerament en les reunions 

amb el regidor de C’s a l’Ajuntament de Gavà, amb els regidors d’ERC a l’Ajuntament de Gavà 

i amb la Diputada del PSC (Eva Granados).  

ERC ha presentat una bateria de preguntes a la Generalitat sobre aquesta transformació en 

insitut-escola i el PSC es va comprometre a fer-ho també. 

 

Ha de quedar molt clar que si volem un institut-escola a Gavà Mar, necessitem que la 

Generalitat faci el primer pas que és definir la seva personalitat jurídica. 
 
Amb aquest punt tant important, i a l’hora en contra de la nostra voluntat de donar continuïtat 
als nostres fills en un institut-escola,  la comissió de futur de l’Escola de Gava Mar, decideix 
plantejar la possibilitat de crear un nou institut ( no és el mateix un institut-escola que un 
institut), a la ciutat i concretament a Gavà Mar en els únics terrenys cedits per l’Ajuntament 
de Gavà dins de la ciutat. 
 

Després d’una reunió amb  l’alcalde Joaquim Balsera, es decideix fer una reunió amb el Director, la 

Subdirectora i l’ inspector de la zona del Baix Llobregat juntament amb el director de la nostra 

escola. Els punts tractats son els següents: 

 

• Es planteja la realitat i la necessitat de crear un nou institut a la zona, però només 

justificable amb dues línees. 

• Hi ha la possibilitat de la col·locació de barracons d’una forma temporal mentre es realitzi 

l’obra de construcció del centre. 

• Es comenta la possibilitat de que tots els nens que acabin un curs puguin anar en bloc a un 

institut de Gavà d’una forma voluntària mai i mai obligatòria. 

 

CREIEM QUE AMB ELS DOS PRIMERS PUNTS TRACTATS A AQUESTSA ULTIMA REUNIÓ 

SERIA BO TREBALLAR TOTS ELS PARES JUNTS PERQUÈ ELS NOSTRES FILLS NO SURTIN 

DEL CENTRE I TINGUESSIN CONTINUÏTAT AL NOU INSTITUT DE GAVÀ MAR AMB TOT 

TIPUS D’ACTUACIONS QUE ES COMENÇARIEN A DUR A TERME A PARTIR DEL CURS 

VINENT. 

PENSEU QUE ALS NOSTRES ALUMNES MÉS GRANS NOMÉS ELS HI QUEDA UN CURS PER 

ANAR A L’INSTITUT I TOT DEPÈN DE NOSALTRES PERQUÈ TANT ELLS COM ELS NENS 

DELS ALTRES CURSOS SEGUEIXIN O NO A GAVÀ MAR. 

 

 


