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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu 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 20 de setembre de 2015 vam traslladar unes preguntes relatives a la Fira d’atraccions que
es munta durant la Festa Major d’estiu, suggerides per un ciutadà. Aquesta pregunta ens va
ser contestada mitjançant escrit de 29 de desembre de 2015 i registre de sortida 12654.
Vam traslladar aquesta resposta al ciutadà que ens havia fet arribar les preguntes, i aquest
ciutadà arran d’aquesta resposta ens ha tornat a enviar una sèrie de qüestions, que pel seu
interès fem nostres i traslladem al govern municipal en forma de les següents.

Pregunta
• A partir de quin any els feriants, a més d’efectuar el pagament de la taxa corresponent,
lliuren a l’Ajuntament fitxes per fer ús de les atraccions?
• Existeix algun tipus de registre de les donacions de fitxes efectuades pels feriants?
• Si les fitxes es lliuren a les escoles públiques i concertades de la ciutat, en quina data es
va fer aquest lliurament?
• Hi ha algun tipus de control sobre l’ús que fa cada escola de les fitxes que rep?
• Quin es el criteri seguit per lliurar a les escoles públiques i concertades les fitxes per a les
atraccions? El nombre d’alumnes? A totes per igual? O algun altre?
• Hi ha algun registre de les escoles i les quantitats de fitxes lliurades a cadascuna?
• En cas que no existeixi aquest registre, està previst fer-ho a partir d’ara?
• Per què no es reparteixen les fitxes entre el teixit social més desafavorit de la ciutat, a
través de les entitats locals que presten serveis de caire assistencial, per exemple?

Gavà, 21 de gener de 2016

Albert Massana i Gràcia
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

