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El sotasignat, Jordi Calatayud Sanchis , portaveu adjunt del Grup Municipal d’ERC-EV-IxG a 
l’Ajuntament de Gavà, 
 
 
EXPOSA 
 
 
Que l’article 66 del Reglament Orgànic Municipal indica que els membres de la corporació poden 
presentar esmenes, que es defineixen com la «proposta de modificació d’un dictamen, moció, 
proposta de resolució o declaració política presentada per qualsevol membre corporatiu», i que les 
esmenes es poden presentar «mitjançant escrit lliurat a l’Alcalde o Alcaldessa o al president o la 
presidència de la comissió informativa, abans de l’inici o durant la deliberació de l’assumpte». 
 
Així mateix, l’esmentat article 66 estableix que «Les esmenes que no siguin assumides pel 
ponent o per la ponent hauran de votar-se abans del  dictamen o moció , i quedaran 
incorporades al text en cas que siguin acceptades. Si es dóna la coexistència d’esmenes a la 
totalitat amb altres de parcials, aquelles seran votades abans que aquestes». 
 
Que el Grup municipal del PSC ha presentat una Declaració Política per a ser discutida i votada al 
proper Ple Municipal previst per al 31 d'octubre « Declaració política en suport de la qualitat de 
l'educació secundària a Gavà ». 
 
SOL·LICITO 
 
d’acord amb el que estableix l’article 66 del Reglament Orgànic Municipal, que es tingui per 
presentada com a esmena d’addició a la Declaració política presentada pel PSC, per a la seva 
discussió i votació al pròxim Ple Ordinari Municipal la següent 
 
ESMENA:  
 
 
Afegir, a l’actual punt 2n. de la part dispositiva de la Declaració Política,  la següent frase: 
 
2.- «(...) i, donat que l'existència de partida pressupostària no implica necessàriament la seva 
execució, instem el govern de la Generalitat que s'obri a estudiar fórmules col·laboratives de 
finançament amb altres administracions locals per tal que les obres s'iniciïn el més aviat possible». 
 
Gavà, 25 d'octubre de 2013 
 
 
 
Jordi Calatayud Sanchis 
Portaveu adjunt Grup municipal d’ERC-EV-IxG 
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SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
 


