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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portEaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà  
 
FORMULO  
 
La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic 
Municipal 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 contestada per 
escrit en un termini màxim d’un mes.  
 
Antecedents  
 
El nostre Grup Municipal ha rebut diverses queixes de pares vinculats a l’entitat esportiva 
del Club de Vòlei Gavà, en relació a la manca de disponibilitat del pavelló de Can Tintorer 
per poder-hi realitzar una casal de tecnificació de vòlei. Concretament ens han fet 
coneixedors de la denegació, en horari de matí, de les pistes cobertes de Can Tintorer, de 
les quals poden disposar només en torn de tarda. Per poder realitzar el casal en horari de 
matí l’Ajuntament els ofereix la pista de vòlei del CEIP Eramprunyà, amb l’inconvenient 
que no és coberta i que han de traslladar el material des de Can Tintorer. 
 
Per altra banda es posa de manifest la manca d’equitat entre els clubs que, de manera 
majoritària durant tot l’any, fan servir les pistes del pavelló de Can Tintorer. 
 
Finalment ens donen trasllat de la problemàtica que va tenir el Club de Vòlei Gavà durant 
l’estiu passat, en l’utilització de les pistes del centre cívic de Gavà-mar, tant a l’hora del 
desplaçament com pel que fa a la quantitat d’hores d’exposició solar de les nenes. 
 
Vist això, formulem les següents 
 
Preguntes 
 

 Té coneixement l’Ajuntament i/o l’alcaldessa d’aquestes queixes? 
 

 Quin criteri s’utilitza per prioritzar l’ús de les pistes entre els diversos clubs de la 
ciutat, quan hi ha demandes concurrents? 

 

 Té prevista alguna mesura per atendre aquestes peticions?(.) Quines? 
 

Gavà, 29 d’abril de 2016 
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