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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, d'acord amb 
l'establert a l'article 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents:     
 
El passat 18 de desembre es va constituir, a la seu de la Unió General de Treballadors 
(UGT) de Cornellà de Llobregat la Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat.  
 
La Taula es fa per reivindicar i defensar el dret a decidir del poble català, a través de la 
consulta que està previst realitzar el proper 9 de novembre, tal com han acordat els 
representants de la immensa majoria de la població catalana. 
 
A la Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat ja s’hi han adherit, a més de l’Assemblea 
Nacional Catalana i Òmnium Cultural, entitats com el Centre d’Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, la Federació d’Associacions de Veïns del Baix Llobregat, i els sindicats Unió de 
Pagesos, Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), Intersindical–CSC, USTEC-STE’s, 
Unió General de Treballadors (UGT), Comissions Obreres (CCOO), l’entitat Suma+e, a 
més  de desenes d’entitats locals i una desena de partits polítics. 
 
A més d’entitats, sindicats i partits, fins al moment la Taula pel Dret a Decidir del Baix 
Llobregat ha rebut l’adhesió dels ajuntaments de Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels 
Horts, El Prat de Llobregat, Begues, Torrelles, Sant Climent de Llobregat, La Palma de 
Cervelló, i altres. 
 
Tenim coneixement que l’Ajuntament de Gavà ha rebut la invitació formal per part de les 
entitats promotores de la Taula pel Dret a Decidir perquè s’hi adhereixi, ja que n’ha fet 
arribar un acusament de recepció. 
 
Per aquest motiu, el grup que represento formula la següent 
 
Pregunta: 
 

• Ha pres el govern municipal una decisió respecte a l’adhesió a la Taula pel Dret 
a Decidir del Baix Llobregat, a la que ha estat convidat? 

• En cas afirmatiu, quina decisió ha pres? 
• En cas negatiu, quan està previst que prengui alguna decisió? 

 
Gavà, 23 de gener de 2014 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


