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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà,  
 
FORMULO  
 
la següent pregunta per a ser contestada per escrit:  
 
 
ANTECEDENTS 
 
L’escola d’adults de Gavà, finalment, està ubicada als nous locals de la Casa de les 
Famílies, al carrer de Sarrià. Ha estat un trasllat oportú, atès l’augment de demanda d’aquest 
servei, en aquesta època en què completar la formació és un objectiu compartit per molta 
gent que busca feina. 
 
Tot i això, els alumnes d’aquesta escola ens han fet avinent dues problemàtiques derivades 
de la novetat de l’equipament, així com de l’increment de demanda del servei. 
 
Així, ens han informat que el 10 de novembre es van quedar tancades a l'ascensor dues 
dones, estrangeres i que no sabien comuncar-se gaire bé, i va ser complicat assabentar-se 
del problema i rescatar-les. Des que es va obrir l'escola d'adults, ja ens consta que fins a 
quatre vegades diverses persones s’han quedat tancades a dins.La primera vegada, segons 
sembla, una empleada de la neteja s’hi va quedar més d'una hora i mitja. 
 
D’altra banda, ens han explicat que les classes estan molt massificades i no hi ha taules per 
a tots els alumnes i han d'estar amb cadires amb braç lateral, que són molt incòmodes per 
estudiar. 
 
PREGUNTES 
 

1. Té constància l’Ajuntament dels problemes amb l’ascensor? Està previst alguna 
actuació per solventar-los? 

 
2. D’altra banda, i davant la manca de material adient, podria l’Ajuntament facilitar 

algunes taules més? 
 
 
SOL·LICITO  
 
Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, em sigui 
contestada per escrit en un termini màxim d’un mes.  
 
Gavà, 14 de novembre de 2011 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC  
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ  


