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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: 

Des de finals de l’any 2011, l’Associació de Veïns de ca n’Espinós ha posat en marxa el 
programa “Aquí hi ha gana”, que atén, a través de la distribució d’aliments procedents del Banc 
d’Aliments, a una cinquantena de famílies del barri que fins aquell moment no rebien l’atenció 
necessària per part dels serveis socials municipals. El programa es porta a terme amb l’ajut 
desinteressat de persones voluntàries, i a més fomenta la implicació, l’autonomia i l’autogestió 
per part dels beneficiaris, que se senten per primer cop no subjectes passius d’una atenció 
caritativa, sinó subjectes actius en un programa solidari. 

Després d’un llarg procés d’homologació, iniciat el 7 de novembre de 2011, el passat 26 de 
juny de 2012 la Generalitat va atorgar l’autorització administrativa a l’esmentat programa, va 
incloure l’entitat promotora al Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, en la Secció 
Serveis i establiments d' atenció social primària, i va inscriure el servei ofert pel programa “Aquí 
hi ha gana” als registres corresponents. Val a dir que el procés d’homologació va incloure una 
visita a les instal·lacions de l’entitat on es guarden els aliments el 13 de juny, que va merèixer 
un informe favorable de la Inspecció de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. 

En paral·lel amb aquests tràmits, l’Ajuntament de Gavà havia emès una ordre per deixar 
d’utilitzar el local on l’entitat guarda els aliments, per considerar que no oferia garanties de 
salubritat. Inicialment, l’ordre obligava a desallotjar el local el 15 de juny. Després que l’entitat 
fes pública la situació, l’Ajuntament va prorrogar, mitjançant escrit del mateix 15 de juny, per 
tres mesos, la data límit per desallotjar el magatzem d’aliments del programa “Aquí hi ha gana”. 

Nosaltres hem pogut visitar el local on es guarden els aliments, i es tracta d’un local ventilat, 
net i en perfectes condicions per guardar aliments envasats no peridors, com llaunes o envasos 
tancats i embalats. I creiem que aquest criteri ve avalat per la Inspecció de Serveis Socials de 
la Generalitat de Catalunya, que en va fer un informe favorable, i per tant posem en dubte 
l’adequació de l’informe municipal que indicava que el local no era adient per a aquest ús. 

En tot cas, ens trobem davant d’un programa social, que porta una entitat local homologada i 
que presta servei a una cinquantena de famílies necessitades, que restaven al marge dels 
serveis socials municipals. Creiem no es pot menystenir la flexibilitat i agilitat que una entitat 
arrelada al barri pot oferir, i per tant creiem que l’Ajuntament, si realment creu que el local on es 
guarden els aliments no és adient, està obligat a oferir una solució que permeti la continuïtat 
d’aquesta meritòria i desinteressada tasca social que fan els voluntaris de ca n’Espinós.  

Per aquest motiu, el grup que representem formula el següent: 

Prec: 

Demanem al govern municipal que, abans del 15 de setembre, trobi i ofereixi a l’Associació de 
Veïns una solució que garanteixi la continuïtat del programa “Aquí hi ha gana” i acabi amb el 
problema que l’Ajuntament mateix ha creat amb l’esmentat informe municipal i posterior ordre 
de desallotjament del local. 

Gavà, 23 de juliol de 2012 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


