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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: 
 
Hem rebut, de part d’una usuària, una queixa referent a l’organització dels casals d’estiu de l’entitat 
Esplai el Mamut. La queixa es basa en el fet que enguany aquesta entitat, que fa servir les 
instal·lacions i el menjador de l’escola Jacme March durant el curs i també per fer els casals d’estiu, 
haurà de recórrer al servei de càtering per als dinars dels infants inscrits en l’activitat de casal durant 
el mes de juliol.  
Es dóna el cas que els usuaris i usuàries del casal esportiu que organitza el Patronat Municipal 
d’Esports també fan servir les instal·lacions de menjador de l’escola Jacme March a l’hora dels 
dinars. 
El problema plantejat és que enguany s’ha obligat a l’esplai El Mamut a fer servir servei de càtering, 
és a dir, amb menjar cuinat fora de la instal·lació), mentre que els usuaris del casal esportiu tindran 
servei de cuina i el menjar serà cuinat directament a les cuines de l’escola, opció que no s’ha 
permès a l’esplai El Mamut, tot i haver-ho sol·licitat, ja que consideren que permetria oferir un servei 
de millor qualitat als seus usuaris. 
Segons se’ns ha comentat, l’any passat tots dos casals, el de l’esplai i l’esportiu, van haver de 
recórrer al càtering perquè se’ls va indicar que la normativa no permetia fer ús de les instal·lacions 
de la cuina de l’escola a empreses externes. 
Per tot això formulem les següents  
 
Preguntes 

• Per què l’any passat no es podia fer ús de les instal·lacions de la cuina i enguany sí? Ha 
canviat la normativa? Qui estableix aquesta normativa? 

• Per què no es permet compartir la cuina a dues empreses diferents, cosa que segons se’ns 
ha dit s’havia permès en anys anteriors? 

• Per quin motiu es dóna preferència al servei de cuina del casal esportiu organitzat pel 
Patronat Municipal d’Esports i no al de l’esplai El Mamut, que és qui porta a terme la seva 
activitat habitual i de manera continuada durant tot l’any en aquest centre escolar? 

• Quants pressupostos diferents es van presentar i estudiar per aquest servei de menjador per 
part del patronat Municipal d’Esports? Quines condicions econòmiques oferien? Per què es 
va optar per l’empresa que finalment farà el servei per als usuaris del casal esportiu? 

 
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, 17 de juny de 2011 
 
 
 
 
 
Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 


