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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:     
 
El mes passat aquest grup municipal va preguntar, després la denúncia pública 
feta per l’associació de dones Clara Campoamor, que es va reiterar públicament 
en l’acte amb motiu del dia contra la violència de gènere, per la manca de 
convocatòria del Consell de la Dona, que fa dos anys que no es reuneix. Segons 
va respondre, de forma prolixa i extensa, la tinent d'alcalde de l’àrea, aquest 
consell està dissolt, nosaltres creiem que es va deixar en via morta per decisió 
d'aquest equip de govern, igual que els de Medi Ambient i de la Societat del 
Coneixement. En canvi, s’ha mantingut el Consell de comerç. 
 
A un prec d'aquest grup municipal d'octubre del 2011 en que demanàvem que «en 
cas que es consideri que aquests consells i comissions no realitzen una funció 
adient, instem a modificar els reglaments dels diferents consells per acomodar-los 
al que escaigui, i a dissoldre formalment les comissions creades en el passat que 
no es consideri convenient i seguir convocant les que es decideixi», la resposta de 
l'alcalde va ser textualment que «l’equip de govern està fent una reflexió, de la qual 
està finalitzant les conclusions, per analitzar i avaluar l’efectivitat d’aquest conjunt 
d’institucions de participació ciutadana, amb el criteri fonamental de fer-les més 
eficients, i és per això que no han estat convocades» també, a la seva intervenció 
assegurava que els consells es dissolien amb l'acabament de la legislatura.  
 
Bé, doncs d’una banda, fa més de dos anys que estem esperant que les 
conclusions que estaven finalitzant fa dos anys es facin efectives, cosa que ens 
porta a pensar que la resposta no va ser sincera i que no tenen res previst, sinó 
que simplement, després de les eleccions de l’any 2011 han perdut tot interès per 
la participació ciutadana. 
 
D’altra banda, no és cert que els consells estiguin dissolts. D’acord amb la Llei 
Municipal, només el Ple pot dissoldre organismes que ha creat ell mateix. En 
aquest sentit, cal tenir present que la creació dels consells i la seva regulació es va 
aprovar definitivament al Ple Municipal del dijous 29 de gener de 2004. L'article 1 
del reglament aprovat aleshores deia, explícitament, que «l’Ajuntament de Gavà 
crea els consells municipals quines disposicions específiques figuren als diferents 
annexos d’aquest Reglament, com a òrgans permanents de participació 
ciutadana de caràcter consultiu i d’assessorament, i estableix el règim i les normes 
d’organització i funcionament dels esmentats òrgans». 
 
Per tant, queda clar que la no convocatòria del Consell de la Dona no obeeix al fet 
que s’hagi dissolt, sinó a la decisió política d’incomplir un mecanisme de 
participació ciutadana aprovat i reglamentat pel Ple. L’incompliment s’ha 
efectuat per mitja del fet consumat de no determinar-ne la nova composició, que 
s’hauria hagut d’adequar a la sorgida de les eleccions del 2011. 
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En la resposta de la regidora s’indica que el consell ha estat substituït per una 
autodenominada «Comissió Violeta per la Igualtat» de la qual se’n desconeix el 
reglament de funcionament, els criteris que guien la seva composició, i les seves 
funcions, que queden a l’absolut arbitri i discreció de la regidoria, així com el règim 
de convocatòries, que deixa d’estar pautat i esdevé erràtic, a expenses de 
l’arbitrarietat del govern local. Val a dir, d’una banda, que no ens consta cap 
invitació formal, escrita i registrada, per integrar-nos i formar part d’aquesta 
Comissió i, a més, observem que aquesta Comissió es limita simplement a 
elaborar un programa d’actes i celebracions, ben lluny dels objectius participatius 
que s’establien al Consell de la Dona. 
 
Però és que, a més, ens consta que la regidora d’igualtat participa en organismes 
supramunicipals com ara consells similars d’àmbit comarcal, en qualitat de 
representant del Consell de la Dona de Gavà, consell que ni s’ha renovat ni s’ha 
convocat des de fa més de dos anys, incomplint un reglament vigent que no ha 
estat derogat pel Ple. 
 
Finalment, i respecte al denominat Circuit de violència de gènere, masclista, o com 
la vulgui anomenar la tinent d'alcalde Blanco, que segons ella indicava el mes 
passat sembla tenir un caire tècnic, resulta clarament inútil si d'ell no surten 
actuacions que en un dia com el 25 de novembre fóra molt important comunicar a 
la ciutadania interessada en aquest tema. No és de rebut la resposta feta per la 
regidora al Ple passat en el sentit que el circuit no es reuneix perquè està esperant 
uns informes tècnics... que s’estan esperant des de fa mesos i mesos! Això no és 
seriós ni responsable, i rebutgem aquesta frivolitat del govern municipal en tractar 
un tema tan seriós com la violència de gènere. 
 
Per aquest motiu, el grup que represento formula el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern a complir el reglament de participació sectorial actualment vigent, 
nomenar els membres de les comissions pendents des de principi de mandat, i a 
donar compte de tots els mecanismes de participació que actualment existeixen, 
tant als grups municipals, com a la ciutadania en general. 
 
Gavà, 16 de desembre de 2013 
 
 
 
 
 
Signat: Jordi Calatayud i Sanchis 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


