Apartat de correus, 24
08850 Gavà
gava@esquerra.org

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
L'assumpció per part de l'Ajuntament de la gestió del club Sant Jordi de l'American Lake ha
implicat d'una banda, positivament, la salvació i el manteniment d'aquest equipament. Tot i
això, els usuaris han patit una sèrie de canvis menors, que motiven un cert malestar,
sobretot perquè ho comparen amb la situació que tenen els usuaris de l'antic club de jubilats
de Caixa Penedès del carrer del Centre. Així, per exemple, assenyalen:

- Els recanvis, les reparacions i ampliacions d'elements de joc corren a compte dels
-

usuaris, cosa que -segons diuen- a l'antic centre de Caixa Penedès no passa.
La neteja del local es fa dos cops per setmana, i molt per sobre.
El manteniment ordinari del material, i de l'edifici ha baixat d'intensitat i de qualitat,
respecte al que tenien anteriorment.
No reben revistes ni diaris.
El tancament i l'obertura del local l'han de fer els mateixos jubilats usuaris, cosa que
implica que, quan hi ha activitats externes, un d’ells s'ha de quedar de guàrdia per
tancar.
Alhora, hi ha molta gent que té claus del local, cosa que provoca un cert descontrol en
l'ús de l’equipament.
Finalment, es queixen de poca vigilància al jardí exterior, sobretot el lateral més
amagat, on sovint hi ha grups de joves fumant porros.

Són petits inconvenients, però que junts els fan sentir no tan ben tractats com els usuaris
dels altres casals municipals o gestionats per l'Ajuntament.
Vist això, formulem les següents

Preguntes

• Té coneixement el govern municipal d'aquests petits inconvenients derivats del canvi de
model de gestió?
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• Representen realment un tracte diferent al que es presta als usuaris dels altres
equipaments municipals o gestionats per l'Ajuntament?
• Està previst resoldre aquests problemes? Quan? De quina manera?

Gavà, 12 d’abril de 2016

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

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

