ACTA

ACTA DE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES CIUTADANES A LA CONSULTA
REALITZADA AL REGLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
Dia: 15 de juliol de 2021
Lloc: Ajuntament de Gavà
Hora inici: 12:00 hores

ASSISTENTS:
Presidència: Sr. Luis Guitart Hidalgo, regidor delegat d’Esports.

Membres:

Sra. Carme Esquirol Jiménez, Assessora de l'Àmbit
de
Benestar,
Igualtat i Serveis a les Persones
Sr. Miguel Angel González Rodríguez, Cap del
Departament d’Esports.
Sr.
Jordi
Puchol
Sanfeliu,
Cap
d’unitat
d’equipaments, d’especialistes de manteniment i
suport activitats esportives.

Secretària:

Sra. Maria Luisa López
d’Administració General.

Marruedo,

tècnica

La presidència dona per constituïda la comissió a fi de valorar le propostes
ciutadanes a la consulta realitzada al Reglament de les Instal·lacions Esportives
Municipals.
La secretària recorda que:
L'Ajuntament de Gavà, mitjançant l’espai (https://participa.gavaciutat.cat), habilita un
punt d'accés als tràmits de consulta pública prèvia, d'audiència i informació pública
en el procés d'elaboració dels avantprojectes d'ordenances i reglaments, d'acord
amb l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques i l'article 177 del Reglament Orgànic
Municipal.
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D’aquesta manera, el dia 29 d'abril de 2021 es va obrir una consulta participativa per
a participar en el procés d’elaboració del Reglament de les Instal·lacions Esportives
Municipals.
El període per rebre les propostes ciutadades va finalitzar el 31 de maig de 2021, i
s’han recollit un total de 4 propostes.
A continuació, es detallen les propotes rebudes i les valoacions efectuades:
1. Ampliar horario de instal·lacions.
Proposta rebuda: “Propongo ampliar el horario de apertura de la piscina de Diagonal una
hora más por la mañana: a partir de las 6. Soy de las usuarias que ha ido a la piscina
muchas veces a las 7 de la mañana y somos muchos los usuarios que vamos a esa hora,
jubilados y trabajadores. He visto a gente salir a la media hora de la piscina porque sino no
llegan a sus trabajos o a atender a sus hijos, por eso creo que sería una excelente
propuesta ampliar el horario una hora más por la mañana. El deporte es salud.”
Valoració: tot i que considerem que aquest tema va més enllà de la consulta del reglament
per a les instal·lacions esportives municipals, s’estudiarà la seva viabilitat en funció de la
demanda general i la disponibilitat pressupostària.

2. Vestuarios para familias.
Proposta rebuda: “Que se habilite un vestuario donde mamis con niños y niñas
puedan cambiarse, de manera que se respete el vestuario de mujeres solo para
mujeres. No me siento cómoda duchándome con niños varones”.
Valoració: tot i que considerem que aquest tema va més enllà de la consulta del reglament
per a les instal·lacions esportives municipals, s’estudiarà la seva viabilitat en funció de la
demanda general i les possibilitats de cada instal·lació esportiva.

3. Ampliació horari gimnàs Bóbila.
Proposta rebuda: “Unificar els horaris d'obertura del gimàs de la Bòbila, respecte a la
nova piscina municipal. Que totes dues instalacions obrin a les 07:00.”
Valoració: tot i que considerem que aquest tema va més enllà de la consulta del reglament
per a les instal·lacions esportives municipals, s’estudiarà la seva viabilitat en funció de la
demanda general i la disponibilitat pressupostària.

4. Ampliación de horario de Nova piscina hasta 22hs.
Proposta rebuda: “Con la inminente finalización del estado de alarma estatal y toque
de queda en Cataluña, propongo volver a ampliar el horario hasta las 22hs, y así
reducir el % de ocupación de las piscinas, al repartirse más los usuarios, reduciendo
el riesgo de contagios.
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Un cierre de instalaciones a las 21hs, concentra todos los usuarios que por temas
personales y/o laborales hacen uso de las instalaciones al final de la jornada en sólo
2 o 3 hs, aumentando afluencia y el riesgo de contagios.”
Valoració: l’evolució positiva de les dades de la pandemia i la relaxació dels
restriccions i mesures per evitar els contagis, fa que actualment ja disposem de
l’horari habitual a les instal·lacions esportives municipals, igual que abans de l’inici
de la pandèmia.
Finalitzat l'acte, la presidència de la Comissió dóna per acabada la reunió, a les
12:30 hores de la data al començament indicada i signa aquesta acta juntament amb
la secretària, que en dóna fe.

La presidència

Regidor
LUIS ALBERTO GUITART HIDALGO
22 de julio de 2021
9:10:29

La secretària

Cap del Departament Administratiu de l'Àmbit de
Benestar, Acció Social i Ciutat Educadora
MARIA LUISA LOPEZ MARRUEDO
22 de juliol del 2021
11:21:08
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