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ANDREU PÉREZ i LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana
de  Catalunya  -  Els  Verds  -  Independents  per  Gavà  a  l'Ajuntament  de  Gavà,
d'acord amb l'establert a l'article 66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè
sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents 

Antecedents

Al Ple Municipal del 26 de març es va aprovar, per unanimitat,  una declaració
política genèrica en què s’exigia a la Generalitat «que tots els infants que tinguin
beca de menjador escolar per qüestions de renda i/o per risc d'exclusió social,
tinguin  garantit,  per  part  de  la  Generalitat,  l'accés  a  la  suficiència  alimentaria
també  en  períodes  no  lectius,  especialment  durant  les  vacances  d'estiu,  de
primavera i d'hivern, així com els caps de setmana».

És evident que per fer efectiu aquest dret no només cal disposar de la dotació
econòmica escaient d’ajuts per al menjar, sinó que també cal disposar d’un espai,
local o equipament on habilitar el menjador per als infants.

Aquest espai pot ser bé un dels menjadors escolars existents, bé un menjador
social creat a l’efecte. Qualsevol de les dues opcions forma part de l’atenció social
bàsica, tenint en compte a més les responsabilitats municipals sobre els edificis
escolars, i per tant l’actuació entra dins de les competències municipals.

A tal efecte, formulem el següent

Prec

Instem l’Ajuntament de Gavà a oferir a la Generalitat, bé un menjador escolar, bé
un menjador social de nova creació, per tal de fer efectiu, a la pràctica, l’acord de
garantir la suficiència alimentaria dels infants que ho necessitin, en períodes no
lectius, especialment durant les vacances d'estiu, de primavera i d'hivern, així com
els caps de setmana.
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