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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 
La Diputació de Barcelona ha aprovat un Programa complementari de foment de l’ocupació local 
dotat amb 36 milions d’euros. 
 
Aquest programa contempla una línia de suport a l’ocupació per desplegar plans locals d’ocupació, 
i una altra de suport a la reactivació econòmica local per dinamitzar el territori i generar noves 
oportunitats de treball a través de la realització d’obres de manteniment, conservació i reparació 
d’infraestructures i equipaments locals. 
 
A l’Ajuntament de Gavà li pertoquen  562.768,27 €, dels quals 337.660,96 € són per a plans locals 
d’ocupació, i 225.107,31€ per a llocs de treball vinculats a manteniment, conservació i reparació 
d’infraestructures i equipaments locals. 
 
Aquestes xifres representen la possible contractació d’unes 35 persones o més, segons la 
modalitat contractual que s’implementi. 
 
Aquests contractes seran temporals, ja que el programa té una data de finalització del 31 de 
desembre d’enguany. 
 
Donades aquestes circumstàncies, i atès que es tracta d’una oferta d’ocupació addicional a les ja 
existents, permetria aplicar aquests contractes a la realització de tasques i obres de manteniment 
no habituals, o a projectes o campanyes extraordinàries de millora de l’espai públic, com ara 
neteja de boscos i camins públics del terme municipal de cara a la prevenció d’incendis, neteja de 
la via pública en aquells aspectes més difícils de resoldre per al manteniment ordinari (com ara els 
xiclets enganxats a terra), reparació de parcs infantils o treballs d’enjardinament extraordinaris. 
 
Per la qual cosa formulem el següent  
 
Prec 
 
Instem el govern municipal a sol·licitar de forma immediata aquest ajuts per tal de paliar la situació 
d’atur que pateixen moltes persones del nostre municipi. 
 
Instem el govern municipal, a través de les àrees de manteniment, medi ambient i via pública, a 
elaborar programes d’actuació per realitzar campanyes i actuacions puntuals de manteniment, 
conservació i reparació de caire  extraordinari. 
 
Gavà, 23 de febrer de 2015 
 
 
 
 
Signat: Jordi Calatayud i Sanchis  
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG 
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