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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 nostre Grup Municipal ha rebut diverses queixes en relació al mal estat d’equipaments del
Casal Sant Jordi, concretament en la manca de funcionament de l’ascensor i en relació a
mobiliari que no s’ajusta a les necessitats dels usuaris i per la presència de paneroles.
L’ascensor fa aproximadament un mes que no funciona, per aquest motiu algunes persones
que han d’accedir a la quarta planta, on s’imparteixen classes, han deixat d’assistir-hi, tot i
tenir la quota pagada; ens comuniquen que aquest problema ha estat traslladat al conserge
de la planta baixa.
Les taules que fan servir són molt petites i resulten incòmodes per a la gent adulta, per
aquest motiu ens comuniquen que en cas de no poder substituir les taules per unes de
noves es podrien fer servir taules que hi ha en altres plantes i que actualment no són
utilitzades.
Finalment, encara a aquestes alçades de l’any s’hi observen paneroles per les instal·lacions.
Vist això, formulem la següent
Pregunta
• Té coneixement l’Ajuntament de l’avaria de l’ascensor del Casal Sant Jordi? Per quin motiu
no funciona? Hi ha prevista la seva reparació en breu? En quin termini?
• Té previst l’Ajuntament substituir les taules per unes més adequades per les persones que
les han de fer servir? En cas afirmatiu, en quin termini? En cas negatiu, es poden utilitzar
les taules d’altres plantes que actualment no són utilitzades?
• Té previst l’Ajuntament efectuar alguna actuació per eliminar les paneroles de l’edifici?
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