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JORDI CALATAYUD I SANCHIS, portaveu adjunt del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a 
l'article 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple 
municipal ordinari, en base als següents 
 
Antecedents: 
El 29 de juliol de 2014, el «perfil del contractant» de l’Ajuntament de Gavà publicava l’acord 
d’adjudicació de la concessió administrativa de l’ús privatiu dels corresponents espais de domini 
públic per a la col•locació, manteniment i explotació de contenidors per a roba usada, calçat i tèxtil 
de la llar d’origen domiciliari a Gavà. 
 
Aquesta concessió va ser adjudicada a l’empresa Servicios Ecológicos Recuperalia SL. 
 
Aquesta empresa és un negoci amb ànim de lucre, que no té cap prioritat quant a contractació de 
personal en situació de risc o exclusió social, domiciliat a Numancia de la Sagra, Toledo, que està 
al darrere d’associacions que presumptament defensen les dones maltractades («Asociación 
Contra la Violencia de Género», ACVIG) o el medi ambient («Jóvenes Unidos por el Desarrollo 
Medioambiental»), però que en realitat tenen, com a únics socis, els empresaris i directius de 
l’empresa, tal com diversos treballs de periodisme d’investigació han posat en evidència.  
 
Es dóna la circumstància, a més, que en el camp de la recollida de roba i tèxtils usats, a la 
comarca existeixen iniciatives de caire social, que tenen com a objectiu principal no el lucre, sinó la 
inserció laboral de persones en risc i/o exclusió social. Entre aquestes iniciatives podem esmentar, 
per exemple, Recibaix, de Cornellà de Llobregat, Solidança, de Sant Joan Despí, o la Fundació 
Engrunes, de Montcada i Reixac. 
 
Creiem que el govern municipal ha fet mal fet d’atorgar l’esmentada concessió administrativa a 
una empresa amb ànim de lucre que no realitza cap funció social d’inserció laboral, i que a més té 
una mala praxi empresarial que no hauria de ser acceptada per un Ajuntament de caire 
progressista i amb vocació social, i més existint a la comarca o a l’entorn més proper empreses o 
fundacions que, prestant els mateixos serveis, sí que tenen un compromís social clar. 
 
Per aquest motiu, el grup que represento formula el següent  
 
PREC: 
Que es deixi sense efecte la concessió administrativa esmentada als antecedents, i es torni a 
convocar el concurs o licitació, introduint en el plec de condicions una clàusula social que tingui en 
compte, i puntuï amb suficient ponderació, la tasca d’inserció laboral de les empreses candidates. 
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