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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 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè 
sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents 
 
 
Antecedents: 
 
Ara fa UN ANY, el 18 de juliol del 2012, mitjançant escrit amb R. E. número 9651, vam 
demanar còpia del dossier, informe o resultat del treball de consultoria lliurat a 
l’Ajuntament com a execució del contracte o encàrrec fet per l’empresa Pyrenalia Net 
Center, amb el concepte de «consultoria millora l’atenció ciutadana a l’oficina de 
l’alcalde». 
 
D’acord amb el previst als articles 164.2.c, 164.3 i 164.5 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, aquestes còpies havien de ser-nos lliurades en el termini d’un mes, termini de 
sobres exhaurit sense que s’hagi rebut resposta. 
 
El passat ple d'abril ja els vam reclamar entre altres qüestions, aquest informe que ens 
van assegurar estava a secretaria i ens seria remès en uns dies, tres mesos després, 
continuen incomplint la llei.  
 
Vostès, defensors del compliment de les lleis en altres temes, continuen menyspreant 
els grups de l'oposició no entregant la documentació en termini, no responent les 
preguntes que fem, o contestant el que els va bé encara que no vingui a tomb. 
 
Per tot això, FORMULEM la següent 
 
 
Pregunta: 
 
• Pensen vostès complir algun dia la llei i lliurar a aquest grup municipal la 

documentació demanada fa mes d'un any? 
 

• Algun dia contestaran totes les preguntes que realitzem els grups de l'oposició en 
el temps reglamentari, i faran el seu govern mes transparent ? 

 
Gavà, 21 de juliol de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Signat: Jordi Calatayud i Sanchís 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


