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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu 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 
66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal 
ordinari, en base als següents 
 
Antecedents 
El pròxim 9 de novembre el poble català té una cita amb les urnes.  La ciutadania ha estat 
convocada a un acte tan democràtic com el d’expressar la nostra opinió en una qüestió que ens 
afecta a tots, i que suscita el màxim interès ciutadà, com és la de la governança del nostre país. 
 
Com a força política de llarga tradició democràtica, volem facilitar la màxima participació. En 
aquest sentit, recordem la Declaració Política que aquest Ple municipal va aprovar el passat mes 
de març, i que en el seu punt segon manifestava textualment: “el compromís de l'Ajuntament de 
Gavà amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants legítims del poble català, 
perquè aquesta consulta sigui una realitat”. 
 
Per la qual cosa fem el següent 
 
PREC 
 
Que, en coherència amb la declaració política aprovada el mes de març per aquest plenari, 
l’Ajuntament de Gavà: 

• Mostri el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir 
lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics, i es 
comprometi amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines 
necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 

• Doni ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als 
partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 
de novembre dins el marc legal que és la Llei 10/2014 de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon 
a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. 

• Comuniqui aquest suport, en el període de 5 dies a comptar des d’aquesta sessió plenària, 
al president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i 
als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), a 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació Catalana de Municipis (FCM) 
qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del 
Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del 
Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió 
Europea. 

 
Gavà, 22 de setembre de 2014 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


