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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 
 
Al ple de febrer, el govern municipal va admetre que estava sent investigat per l’oficia 
antifrau de Catalunya, i que aquesta investigació tenia a veure amb el programa de 
subvencions 6+6. 
Precisament en el marc d’aquest programa, Esquerra Republicana hi vam detectar 
irregularitats, referides, especialment, a la contractació d’una dirigent local del PSC.  
Curiosament, la Junta de Govern de 24 de gener de 2014 va acordar, al seu punt dotzè 
de l’ordre del dia, apartat segon, “revocar aquesta subvenció atorgada en data 22 de 
febrer de 2013 per import de 8.775 €“. 
Curiosament, també, l’acta d’aquesta Junta de Govern no està penjada al web municipal, 
tot i que aquest web es diu que és un dels més transparents de Catalunya pel que fa a 
gestió municipal. 
 
Per aquest motiu, presentem la següent 
 
Pregunta 
 
1.- En el conjunt d’informació demanada per l’Oficina Antifrau de Catalunya en el curs de 
la seva investigació, hi figurava l’expedient d’atorgament de la subvenció rebuda per 
aquesta dirigent local del PSC en el marc del programa 6+6? 
2.- Té a veure la revocació de la subvenció rebuda per la dirigent local del PSC en el 
marc del programa 6+6 amb la investigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya? 
3.- Per quin motiu l’acta de la Junta de Govern Local de 24 de gener, on es revoca la 
subvenció a aquesta dirigent local del PSC, no està disponible al web municipal? 
 
 
 
Gavà, 24 de març de 2014 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 

A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


