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Els sotasignat, Andreu Pérez i Lorite, portaveu del Grup Municipal d’ERC-EV-IxG a
l’Ajuntament de Gavà, d’acord amb el que estableix l’article 66 del Reglament Orgànic
Municipal, mitjançant la present formula per a la seva discussió i votació al pròxim Ple
Ordinari Municipal la següent

DECLARACIÓ POLÍTICA DE GAVÀ EN FAVOR DE LA DEMOCRÀCIA, EL CIVISME
I DE CATALUNYA

Exposició de motius
El proppassat 9 de novembre, la ciutat de Gavà va viure una jornada històrica,
juntament amb la gairebé totalitat de municipis de Catalunya, on els seus veïns i
veïnes va poder ser protagonistes del procés de participació sobre el futur polític de
Catalunya. A la nostra ciutat, més de 10.000 ciutadans van dipositar el seu vot a les
urnes situades als IES Bruguers i Calamot, en una jornada presidida pel civisme i
l’ambient festiu.
ACORDS
El ple municipal, com a òrgan de representació de la ciutadania gavanenca, vol
manifestar en relació a aquest procés participatiu:

PRIMER. Qualificar d’exemplar el clima de civisme viscut al llarg de tota la jornada,
tant pel que fa als milers de gavanencs que hi va participar com els que van optar per
no fer-ho. La maduresa ciutadana demostrada per tothom és una prova indiscutible de
la qualitat democràtica de la nostra societat.

SEGON. Agrair i felicitar els centenars de gavanencs i gavanenques implicats com a
voluntaris als dos punts de participació existents a la nostra ciutat, que van funcionar
durant les 11 hores de votacions de forma modèlica, sense cap incident ni irregularitat.
Felicitació extensible a les desenes de persones que, fora dels punts participatius, van
fer tasques d’informació o de transport fins al punt de participació a les persones amb
problemes de mobilitat.
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TERCER. Refermar el nostre suport a que, ben aviat, Gavà i el conjunt del poble de
Catalunya decideixi a les urnes, lliurement, cívicament i democràticament el seu futur
col•lectiu com a nació europea.

Andreu Pérez i Lorite
Portaveu d’ERC-EV-IxG

Gavà, 17 de novembre de 2014

IL·LMA SRA. ALCALDESSA – PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

