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

Antecedents: 

.  

S’estan donant alguns cassos de venda ambulant al nostre municipi i la sensació del 
comerç local es que hi ha una certa permissivitat ja que ens consten diverses 
denuncies a la policia municipal i la situació es repeteix, hi ha vehicles que estan 
identificats i amb altaveus ofereixen els seus productes als nostres carrers 
pràcticament totes les setmanes. La venda d’aquests ambulants al no estar controlada 
crea indefensió al client i un perjudici als comerciants, que si paguen els seus tributs i 
taxes al nostre municipi. 

En un altre ordre de coses estem en una situació econòmica molt difícil per tothom, hi 
ha empreses que estan passant per greus dificultats, les empreses de la ciutat de 
Gavà no son cap excepció, però això, no disculpa l’ incompliment de les lleis. Es dona 
la situació que alguns dels nostres comerços no ho fan i això perjudica la imatge que 
donem als veïns i visitants. Un exemple clar ha estat en festa major, alguna botiga 
aprofitant l’activitat de la Fira d’atraccions va obrir les seves portes el dia de Sant Pere 
fins altes hores de la nit. Incomplint l’obertura dels dies festius i l’horari de tancament 
dels establiments comercials. 

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

Prec: 

Instem el govern local a 

  

1) Identificar i eliminar dels nostres carrers la venda ambulant existent, que tan 
perjudica als comerços de la ciutat. 

2) Advertir d’ofici i sancionar, si cal, els establiments comercials que incompleixin 
la legislació vigent en matèria de comerç per aconseguir un comerç de qualitat 
respectuós amb els seus treballadors i clients 

 

 

Gavà, 23 de juliol de 2012 

 
 
 
 
 
Jordi Calatayud i Sanchis 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


