
Gavà Apartat de correus, 24 

08850 Gavà 

gava@esquerra.org 

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:     

 

Ja fa massa temps que dura el conflicte laboral entre el govern municipal i els 
treballadors de l’Ajuntament i organismes autònoms. La situació està generant, cada 
dia que passa, més tensió i crispació, situació que no pot deixar d’afectar 
negativament el funcionament de l’Ajuntament en conjunt i de cara a la ciutadania. El 
resultat d’aquesta situació no és positiu pel normal desenvolupament del dia a dia, i es 
provoquen situacions incòmodes per a tothom, com ara la vergonyosa decisió 
d’expulsar el públic de la sala i efectuar el darrer ple a porta tancada. Entenem que 
aquesta situació extrema només s’ha de produir si realment hi ha una situació de risc, i 
no a causa de la incapacitat del govern local d’assumir les crítiques o les protestes 
dels seus treballadors. 

 

Considerem que ja és hora d’afrontar el problema de cara i que la dilatació en el temps 
només fa que agreujar l’ambient ja existent. En aquest sentit, per exemple, ens sembla 
totalment fora de lloc la negativa «de facto» del govern municipal a negociar amb 
determinats representants dels treballadors, suspenent sobtadament reunions quan 
s’hi presenten, com va succeir el 18 de maig, i fent efectiu un veto i una exclusió 
totalment inacceptables des del punt de vista d’un Ajuntament democràtic i d’un estat 
social en què els drets dels treballadors han de ser reconeguts, en especial el dret a 
ser representats sindicalment per aquelles persones que lliurement escullin, agradi o 
no als tinents d’alcalde que porten les negociacions. 

 

D’altra banda, després de diverses reunions en què els representants del govern 
argumentaven restriccions legals per incomplir els pagaments dels endarreriments 
pactats amb el conveni, l’interventor de l’Ajuntament va elaborar un informe on es 
donaven indicacions de com poder fer efectius aquests pagaments, sense vulnerar cap 
disposició legal. Uns pagaments que s’haurien de consolidar, d’acord al pactat en 
conveni, ja que aquests endarreriments no tenen res a veure amb la congelació dels 
increments previstos per a enguany. Perquè els decrets de l’Estat fan referència 
únicament i exclusivament als d’aquest 2012, i a més consignen excepcions, que en 
alguns casos serien d’aplicació aquí. 

 

Atès que hi va haver un principi d’acord en els continguts, signat per les dues parts, 
per bé que no oficialitzat a causa de la nova situació creada per les directrius del 
govern de l’Estat; atès que algunes de les reivindicacions dels treballadors de 
l’Ajuntament han estat ateses i s’han trobat vies d’acord en alguna empresa municipal; 
atès que els treballadors dels organismes autònoms de l’Ajuntament ni tan sols se’ls 
ha convocat per parlar, a pesar que així ho han demanat; pensant en el bé de Gavà, 
de l’Ajuntament i dels treballadors, el grup que represento formula el següent: 



Gavà 
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Prec: 

 

Instem el govern municipal a:  

 

1. Mantenir les negociacions amb els representants dels treballadors municipals 
sense vetos ni exclusions de cap dels representants dels treballadors escollits 
lliurement. 

 

2. Iniciar les converses amb els treballadors dels organismes autònoms 
municipals. 

 

3. Buscar vies per aplicar els acords assolits en la discussió del conveni, tal com 
ja s’ha fet en alguna empresa municipal. 

 

4. Assolir un acord de forma ràpida, basat en allò que el govern municipal va 
signar i rubricar com a conveni col·lectiu.  

 

5. Efectuar els pagaments dels endarreriments d’acord amb l’informe 
d’intervenció, que reconeix les excepcions i concrecions del decret de 
congelació de sous de l’Estat. 

 

6. Consolidar els augments referents als anys anteriors, tal com es va pactar i 
acordar en el conveni signat pel govern municipal i els treballadors. 

 

 

Gavà, 29 de maig de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Loritte 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


