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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: 
 
Recentment, l’Ajuntament ha decidit implantar una sèrie de bonificacions i estímuls a 
l’obertura d’empreses i comerços, així com subvencionar, gràcies a un ajut metropolità, 
la contractació per part d’empreses privades de persones en atur. 
 
Si bé aquestes propostes mereixen l’aplaudiment i el suport del nostre grup, ja que van 
en línia amb les esmenes que vam presentar a les ordenances fiscals per al 2012 i que 
van ser acceptades per l’equip de govern, creiem que el procediment que s’ha seguit 
per decidir i implantar aquestes mesures es podria haver millorat. 
 
Ens referim al fet que aquestes mesures s’han pres totalment al marge, i sense cap 
tipus de consulta, debat o discussió, en el sí del Pacte pel Desenvolupament Econòmic 
i l’Ocupació a Gavà (PADEOG). Aquest pacte, que el govern local va ressuscitar a 
principis d’any com a excusa per rebutjar la nostra proposta de creació d’un Consell 
Econòmic i Social, no s’ha tornat a reunir des del febrer d’enguany. 
 
Insistim  en l’opinió que aquesta crisi no se superarà sense el concurs i, sobretot, la 
participació de tots els actors implicats en l’economia de la ciutat, i per tant correm el 
risc que unes mesures en principi encertades potser no siguin adients a la realitat 
econòmica de la ciutat, ja que s’han pres sense comptar amb l’opinió i la participació 
dels agents socials i econòmics de la ciutat. 
 
Per aquest motiu, el grup que represento fa el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern municipal a que totes les mesures que es proposin per reactivar 
econòmicament la ciutat siguin primer plantejades, debatudes i estudiades en el si del 
Pacte pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació a Gavà (PADEOG) abans de ser 
posades en pràctica. 
 
Gavà, 22 d’octubre de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
Signat: Jordi Calatayud i Sanchís 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
 


