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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 66,3
del  Reglament  Orgànic  Municipal,  i  perquè  sigui  substanciat  durant  el  proper  Ple  municipal
ordinari, en base als següents

Antecedents

Davant la negativa i oposició, per part del govern espanyol del PP, a la consulta convocada pel
nostre President  i  amb el  suport  majoritari  del  nostre Parlament cara al  9N.  Davant  d’aquesta
posició tant antidemocràtica, tant poc dialogant i tant autoritària, S’ha acordat fer una mobilització
participativa a través del voluntariat i fent ús dels edificis públics dependents de la Generalitat i
dels Ajuntaments. 

A Gavà, a hores d’ara, tenim dos espais assignats. Tant des del Govern, com el primer secretari
del PSC, s’ha demanat col·laboració als ajuntaments en la cessió d’espais de votació habitual.
Davant  d’aquesta  situació  l’Ajuntament  de  Gavà  i  d’acord  amb l’aprovació  al  Ple  extraordinari
sobre el 9N i  en conseqüència demana el seu suport per disposar de més espais.  També cal
recordar el mateix Pacte Nacional pel  Dret a Decidir,  on, a més d'UGT o CCOO entre d'altres
organitzacions  que hi  ha donat  suport,  n'és  membre des de  la  seva constitució  el  Consell  de
Governs Locals de Catalunya, òrgan estatutari que representa tot els Ajuntaments del País davant
la Generalitat.

És  per això que esperem, del nostre Ajuntament, el compromís que li correspon com a  institució
més pròxima al ciutadà.

Per la qual cosa fem el següent 

Prec:

Que  des  de  l’Ajuntament  es  faci  cessió  d’espais  per  tal  de  facilitar  la  participació.  Per  això
demanem  que es posi a disposició els espais de titularitat municipal, especialment aquells que
són utilitzats com a col•legis electorals.

Gavà, 26 d’octubre de 2014

Signat: Andreu Pérez i Lorite
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG 

A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ


