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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 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i perquè 
sigui substanciada durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents 
 
Antecedents: 
 
Al debat del pressupost d'enguany que va tenir lloc el passat novembre, el nostre Grup 
Municipal, a diferència de la resta dels grups de l'oposició, els va donar un vot de 
confiança, no oposant-se als pressupostos elaborats pel govern municipal. Aquesta no 
va ser una decisió gratuïta, sinó que l'equip de govern, mitjançant el primer tinent 
d'Alcalde, es va comprometre a posar en marxa una sèrie d’actuacions que, al nostre 
entendre, podien millorar la atenció als ciutadans mes necessitats. 
 
Entre aquestes actuacions, hi havia el compromís de crear i potenciar la Plataforma 
Gavà Solidaria, i també hi havia el compromís de fer una modificació de crèdit durant 
el primer trimestre de l'any, incrementant en 30.000 € la quantitat consignada al 
pressupost inicial. Així mateix, hi havia el compromís d’articular mecanismes per 
ajudar els gavanecs i gavanenques víctimes dels desnonaments i a donar ajudes 
directes per sufragar els tributs d'aquells dels nostres veïns mes afectats per la crisi. 
 
Atès que, després d’aquelles converses, l’única informació que aquest Grup municipal 
té del funcionament de la Plataforma són les notes de propaganda publicades a la 
premsa governamental i les declaracions públiques de membres de l'equip de govern,  
 
Atès que qualsevol proposta que els hem anat adreçant des d’aleshores que tingui a 
veure amb acció social la responen dient que serà resolta dins d'aquest programa, 
 
Atès que existeix un clam cívic de moltes entitats socials de la ciutat –manifestat per 
exemple a finals de maig amb l’Olla solidària celebrada davant mateix de 
l’Ajuntament– que reclama la posada en funcionament d’un menjador social i un espai 
de pernocta per a transeünts sense sostre, 
 
Atès que, després de passat el primer semestre, volem valorar el grau de compliment 
dels compromisos adquirits, i el funcionament general de la Plataforma Gavà Solidaria, 
 
Per tot això, FORMULEM la següent 
 
Pregunta: 
 
Quina ha estat la despesa realitzada dins del programa de la Plataforma Gavà 
Solidaria durant aquest primer semestre de l'any, diferenciant clarament els diferents 
conceptes (lloguer de local, despeses de retolació i propaganda, despeses 
d’assistència social, despeses de funcionament, etc); i a quina partida pressupostaria 
s’han imputat aquestes despeses?. 
 
Gavà, 21 de juliol de 2013. 
 
 
 
Signat: Jordi Calatayud i Sanchís 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 


