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JORDI CALATAYUD I SANCHIS, 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 substanciat durant el proper Ple 
municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents: 
 
En el marc de la discussió dels pressupostos municipals per al 2014, el nostre grup municipal va 
plantejar la necessitat d'incorporar una partida per  estudiar la necessitat a Gavà d’un menjador 
social i  en cas que fos necessari, posar-lo en marxa. La filosofia general d’aquesta proposta va 
ser acceptada pel govern municipal i, a més, coincidint amb aquesta proposta, alcaldia va enviar 
als grups municipals una carta en què s’anunciava la creació d’una comissió executiva de la 
Plataforma Gavà Solidaria en què hi participarien els diversos grups municipals. D'igual manera, 
també en una Junta de Portaveus, es van comentar les línies generals a seguir. 
 
En el passat Ple de 19 de desembre ja vam presenta aquest mateix prec, l'equip de govern es va 
comprometre que per inicis d'any s'elaboraria un estudi sobre el futur menjador social. 
 
El 24 de març un grup d'associacions cíviques de la nostra població signessin un manifest reivindicant 
el menjador social, entre elles associacions de veïns, Les Colomeres i Ca n'Espinós; entitats d'atenció 
als necessitats, Projecte Aquí hi ha gana i l'Església Evangèlica de Gavà; la Unió Muntanyenca 
L'Eramprunyà, l'Associació de Discapacitats de Gavà (ADISGA), l'Associació de dones Clara 
Campoamor, el Grup Ecologista Quercus, l'Associació de Reiki per a la Recerca Interior (ARRI), la 
Casa de València de Gavà, el Col•lectiu La Mata de Jonc i el Centre d'Estudis Polítics i Socials. 
 
Tot i això, van passant els mesos i no se n’ha tornat a parlar, ni s’ha fet des del govern municipal 
cap passa en el sentit anunciat i pactat. 
 
Per aquest motiu, el grup que represento formula el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern local a: 
 
1. Elaborar, tal com es va comprometre, l’estudi sobre la necessitat d’un menjador social a Gavà 

que inclogui, entre d’altres, l’anàlisi de la població atesa per les cinc entitats que realitzen 
repartiment d'aliments, així com les dades procedents dels centres d’atenció primària i les 
escoles de Gavà, i que l’estudi es faci buscant la col•laboració i comptant amb la participació 
de les entitats esmentades i dels serveis socials municipals. 

2. Que aquest estudi es lliuri, per escrit, als grups municipals abans del ple del mes de juliol d’enguany. 
 
Gavà, 26 de maig de 2014 
 
 
Signat: Jordi Calatayud i Sanchis 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  

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


