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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 substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
 
 
Antecedents: 
 
Al Ple Municipal del passat mes de setembre es va aprovar iniciar els tràmits per dissoldre 
els patronats d’esports i de serveis comunitaris, així com els instituts municipals de 
promoció de la ciutat i de gestió del patrimoni. 
 
Quan aquesta dissolució es faci efectiva, s’hauran eliminat els darrers òrgans municipals 
en què estava reglada la presència de ciutadans no necessàriament electes, amb funcions 
de supervisió de la gestió de determinades àrees municipals. Per tant, creiem que és un 
clar pas enrere en les polítiques de participació ciutadana. 
 
Creiem que temes com l’organització de la Fira d’Espàrrecs, les campanyes de suport als 
comerciants, la gestió del Museu i del patrimoni històric i cultural de la ciutat, les polítiques 
de suport a l’ensenyament o les polítiques socials necessiten de fòrums i àmbits que 
permetin el concurs i, sobretot, la participació de tots els actors implicats en cadascun 
d’aquests temes ciutadans, per tal que les polítiques que s’hi practiquin comptin amb 
l’opinió i la participació dels agents cívics i socials de la ciutat. 
 
Per la qual cosa formulem el següent. 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal crear fòrums, comissions o consells participatius en temes 
d’interès ciutadà com els assenyalats als antecedents, que permetin que les polítiques 
practicades pels diferents organismes municipals siguin supervisades per la ciutadania 
activa i implicada en la vida social, cívica i cultural de la ciutat. 
 
Gavà, 22 d’octubre de  2012 
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