
 
MARTA JIMÉNEZ IBORRA, com a regidora del Grup Municipal d'Esquerra 

Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert 

a l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de febrer de 

2019 i l'article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

per a ser tractat al proper ple municipal en base als següents 

Antecedents: 

El passat 29 de juny, com cada any, vam celebrar la festa major d’estiu de 

Sant Pere. Arran d’aquesta celebració, l’Ajuntament, com cada any, va fer 

arribar als domicilis del municipi el programa de festes en format imprès. 

Ara bé, a algunes de les activitats que s’hi anunciaven només s’hi podia 

assistir amb inscripció prèvia, que acabava dies abans de l’inici de la festa 

pròpiament. El cas és que, majoritàriament, el programa imprès va arribar 

als domicilis passada la data límit (si bé és cert que es va ampliar 

posteriorment) per inscriure’s a les activitats amb reserva prèvia, cosa que 

impossibilitava d’entrada l’assistència del públic interessat. 

Es dona el cas que per les festes de Sant Nicasi, el programa imprès també 

va arribar a moltes cases uns dies després que comencessin els actes que 

s’hi anunciaven. 

Atès que les festes majors s’escauen sempre en les mateixes dates i per 

tant no hi cap la improvisació, i que no tothom té accés a les xarxes socials 

o mitjans telemàtics on informar-se dels programes de festes, formulem el 

següent 

Prec: 

-Que se’ns digui separadament quant ha costat l’edició i la distribució de 

l’esmentat programa de festes. 

-Que en properes edicions, o sempre que es reparteixi un programa 

d’activitats en format paper, es tingui present que l’esforç i la despesa és 

inútil si no es fa arribar a temps a la ciutadania, i s’actuï en conseqüència. 



 
 

 

Gavà, 19 de juliol de 2022 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVA 
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