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JORDI CALATAYUD I SANCHÍS, 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 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè 
sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents:     
 
Al darrer Ple Municipal, aquest grup va presentar un prec demanant el replantejament 
de la decisió de tancar la biblioteca Josep Soler Vidal els dissabtes a la tarda. Tot i 
això, no es va donar resposta a la nostra proposta amb una denegació o una 
acceptació, sinó que es va donar per reproduïda la resposta a una pregunta feta per 
un altre grup. La resposta, val a dir-ho, deixava oberta la porta a “estudiar fórmules per 
obrir l’equipament més hores setmanals i posar-lo a disposició dels usuaris”. 
 
Després d’aquell ple, hem rebut, de part de la ciutadania. moltes mostres de rebuig 
més pel tancament de la biblioteca els dissabtes a la tarda, cosa que ens fa pensar 
que la biblioteca en aquell horari no estava tan infrautilitzada com van indicar en la 
seva resposta del mes passat, i refermen la necessitat d’establir algun mecanisme per 
tornar-la a obrir. 
 
La nostra proposta demana replantejar-se el trasllat a dissabtes tarda d’algunes de les 
activitats que es fan els dies de cada dia, o inclús alguns dies de matí, i fins i tot 
plantejar-se no obrir algun matí entre setmana. D’aquesta manera, sense augmentar 
plantilla, que sembla que és el problema principal que ha motivat l’actual situació, hi 
hauria personal disponible per obrir dissabtes tarda, i a més una oferta d’activitats 
addicionals a la ciutat. 
 
Per aquest motiu, el grup que represento demana que, un mes després que s’adoptés 
el compromís d’estudiar fórmules per obrir l’equipament més hores setmanals, es 
respongui clarament si s’accepta o no el següent 
 
Prec: 
 
Que es replantegi el tancament de la biblioteca Josep Soler Vidal els dissabtes tarda i 
es torni a obrir en aquest horari, si cal a través del trasllat a dissabtes tarda d’activitats, 
recursos i, també si cal, hores d’obertura d’altres dies de la setmana. 
 
 
Gavà, 28 de novembre de 2012 
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Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
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