
Gavà 
 

 

Apartat de correus, 24 
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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya – Els Verds – Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, 
 
FORMULO 
 
la següent pregunta per a ser contestada per escrit: 
 
Antecedents 
 
Al Ple Municipal del 31 de maig ens vam interessar pel repartiment de les motes d’espàrrecs, i 
en la resposta municipal es va explicar que s’havia demanat a la cooperativa agropecuària de 
Gavà la llista de beneficiaris amb el repartiment dels darrers anys. En el benentès que, després 
del temps transcorregut, el govern municipal ja deu haver rebut l’esmentada llista, ens interessa 
saber: 
 
Pregunta 
 

- Tots els pagesos reben igual nombre de motes? 
 
- En cas que no sigui així, com es justifica la manca d’equitat en el repartiment? 

 
- Té constància el govern municipal de les peticions de motes fetes per cada pagès? En 

cas afirmatiu, hi ha relació entre les peticions demanades i la quantitat rebuda? És 
aquesta relació equitativament igual en tots els casos? 

 
- Tots els pagesos que reben motes subvencionades per l’Ajuntament han participat a la 

Fira a la Fira d’Espàrrecs? 
 

- En cas que no sigui així, quants dels beneficiaris de les motes no hi han participat? 
Quin percentatge de les motes suposa això? 

 
- En cas que hi hagi pagesos que hagin rebut motes subvencionades per l’Ajuntament 

però no hagin participat a la Fira, i per tant no han donat a la subvenció municipal l’ús 
previst, quines mesures es pensen adoptar per retornar la subvenció atorgada, tenint 
en compte que a les entitats de caire associatiu que reben subvencions municipals 
se’ls aplica un recàrrec i tot, en cas que no apliquin la subvenció a les finalitats 
estipulades? 

 
SOL·LICITO  
 
Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, em sigui 
contestada per escrit en un termini màxim d’un mes.  
 
Gavà, 25 de juny de 2012 
 
 
  
Andreu Pérez i Lorite  
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 


