Albert Massana i Gràcia, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana
de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del
Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple
municipal ordinari, en base als següents
Antecedents
En resposta a una pregunta escrita presentada per aquest grup municipal amb
data de 22 d’abril d’enguany, en la qual ens interesàvem per saber si s’havia
celebrat algun esdeveniment a La Casa Gran durant el qual s’hagués servit
alcohol a menors d’edat, se’ns va contestar que en aquest equipament no se
celebraven festes amb consum d’alcohol.
Ara bé, amb data de 24 d’octubre de 2014 i posteriorment amb data de 19 i 20
de febrer de 2015, es va anunciar a l’agenda de La Casa Gran la celebració de
sengles cursos de tast de vins. Es dóna la circumstància que a La Casa Gran
no hi ha servei de cantina o similar, quan segons la normativa (Llei 1/2002 d’11
de març, de tercera modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència
en matèria de substància que poden generar dependència, i els reglaments que
la desenvolupen) l’existència de cantina o similar és l’única circumstància en
què es poden servir begudes alcohòliques en dependències públiques, amb
l’obligació, a més, de fer constar que no es permet de servir begudes
alcohòliques a menors de 18 anys ; hem constatat, a més, que en cap dels
casos esmentats s’especificava en la propaganda que hi hagués cap limitació
d’edat per inscriure’s als cursos de tast de vins.
Atès que l’edat dels usuaris de La Casa Gran està establerta entre els 16 i els
29 anys, presentem el següent
Prec
Instem l’Ajuntament de Gavà a vigilar en el futur que no se serveixi cap mena
de beguda alcohòlica en les dependencies de La Casa Gran, i si es vol oferir
algun tipus de curs de tat de vins es faci en alguna altra dependència
municipal, i sempre esmentant en la propaganda i a tot arreu on es faci difusió
de l’acte la prohibició expressa de participar-hi pèr a persones menors de 18
anys.
Gavà, 13 de juliol de 2015
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