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JORDI CALATAYUD I SANCHÍS, 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:     
 
Segons ha informat la premsa del govern municipal –perquè, com a grup d’oposició, 
no hem rebut cap altra notícia ni informació oficial sobre l’afer–, l’Ajuntament ha portat 
a terme un estudi sobre l’estat dels lloguers dels locals comercials existents al nostre 
terme, per tal de facilitar un escenari realista als emprenedors amb ganes de muntar 
un negoci de tipus comercial a la ciutat. 
 
Creiem que els instruments del govern municipal poden anar molt més enllà d’un 
simple estudi de mercat immobiliari, i que per tal de promoure el comerç local pot 
impulsar estudis més concrets. 
 
Així, per exemple, l’Ajuntament, a través del Centre de Suport a l’Empresa, podria 
realitzar una sèrie d’estudis de mercat per tal de detectar les necessitats dels 
consumidors locals i comarcals, amb l’objectiu d’informar el comerç i el sector 
econòmic de les tendències del mercat propi.  
 
Un cop elaborats els estudis, s’haurien de posar a disposició dels representants i 
agents econòmics i socials del sector comercial i empresarial per tal d’analitzar-los i 
discutir-los conjuntament, i concloure amb l’adopció de millores concretes per als 
negocis locals que satisfacin les tendències detectades pels estudis de mercat. 
 
L’objectiu últim seria del procés ha de ser el foment de la millora de l’oferta comercial i 
de serveis de la ciutat.  
 
Per aquest motiu formulem el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal, per tal d’informar i dotar d’eines al conjunt del comerç 
local, a realitzar estudis de mercat sectorialitzats que informin sobre les preferències 
d’horaris, qualitat, productes i serveis que reclama el mercat propi, i a analitzar-los i 
discutir-los amb els representants i agents econòmics i socials del sector comercial i 
empresarial de Gavà 
 
Gavà, 25 de febrer de 2013 
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