
 

 

AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE L’ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE VILADECANS  

El passat Ple municipal de juliol l’Ajuntament de Viladecans va aprovar inicialment 
l’Ordenança de l’ús de les instal·lacions esportives municipals, text que ha estat obert a 
la presentació d’al·legacions fins a finals de setembre. Des del grup d’ERC-AM ens 
personem en aquest procés presentant al·legacions a la proposta d’Ordenança 
mitjançant aquest escrit.  

Per ERC Viladecans el repartiment d'espais públics municipals entre les entitats 
esportives hauria de ser equitatiu, conjuntament amb l'assignació de subvencions 
anuals. És a dir, a cada club o entitat se li haurien d’assignar recursos amb criteris clars, 
objectius, transparents i justos. Això està lluny del que coneixem com a “uniformitat”, 
que pretenem defugir. Cal un tracte diferent, diferenciat i adequat per aquells que són 
diferents però cercar l’equitat en el tractament que reben totes les entitats. Creiem que 
és rellevant que aquest objectiu emmarqui el futur pla de repartiment d'equipaments i 
instal·lacions esportives però, malgrat que el text de la nova ordenança ho esmenta, 
enlloc apareix cap criteri de concreció.  

Entenem que el marc normatiu (aquesta ordenança) no ha d'establir el detall tècnic de 
quin pes tindrà cada criteri, però sí hauria de recollir en base a quines dades es basarà 
el consistori per fer aquest repartiment equitatiu de les instal·lacions entre les entitats. A 
parer nostre, factors que cal tenir en compte són la dimensió de l'entitat, el projecte 
esportiu i el projecte social -activitats socials, igualtat de gènere, gestió de col·lectius 
amb risc d'exclusió social, etc.-, entre d'altres. I voldríem que figuressin expressament 
recollits per escrit en l’Ordenança per donar-los la importància que mereixen i garantir 
la seva assumpció.  

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya a Viladecans creiem que l’Ordenança 
municipal reguladora de l’ús de les instal·lacions esportives municipals és un pas 
endavant per la millora de la gestió dels equipaments i instal·lacions esportives 
municipals. Tot i això, creiem que l’Ordenança ha de ser més atrevida a l’hora de 
concretar alguns aspectes del procediment de repartiment d’instal·lacions esportives 
entre les entitats esportives del municipi, per garantir un tracte equitatiu, just i 
transparent entre elles, i per això PROPOSEM: 

1. Afegir al redactat del punt 2, de l’article 5 (en negreta):  

«Existirà un procediment específic de repartiment anual d’instal·lacions que 
confeccionarà anualment la Unitat de Dinamització Comunitària, Esportiva i Xarxa 
d’Equipaments de l’Ajuntament de Viladecans i s’aprovarà per l’òrgan corresponent. 
Aquest procediment tindrà per finalitat el tracte equitatiu i just entre les entitats 
esportives del municipi, i entre els criteris tècnics que s’empraran es tindrà en 
compte, entre altres, la dimensió de l’entitat, el projecte esportiu i el projecte 
social, s’aplicarà a totes les sol·licituds i es comunicarà a totes les entitats sol·licitants.» 

Justificació: Es considera necessari que l’ordenança estableixi que la finalitat del 
procediment específic de repartiment anual d’instal·lacions és el tracte equitatiu entre 
entitats, així com alguns dels criteris principals per determinar aquest repartiment. 
D’aquesta manera hi ha flexibilitat per establir tècnicament el pes de cada criteri, com 



es mesura de forma concreta o si es volen afegir més criteris de valoració, però s’evita 
que el procediment pugui ser totalment arbitrari. Cal tenir present que un tracte equitatiu 
i just no vol dir uniforme, sinó adaptat a la realitat de cada entitat, objectiu i transparent. 

2. Afegir al redactat del punt 2 de l’article 9 (lletra d) el següent text (en negreta): 

«d) D’acord amb la Llei1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, no és permès, als edificis esportius 
municipals, de fer ús d’aparells de fotografia o que enregistrin imatges (ja sigui càmeres 
de vídeo o telèfons mòbils). Cas de voler dur a terme una filmació o fotografia, cal 
demanar autorització per escrit a la recepció de cada instal·lació. Caldrà preveure la 
sol·licitud amb prou antelació atès que no es concediran autoritzacions en el mateix 
moment. Les entitats esportives que tenen cedida una instal·lació per 
desenvolupar la seva activitat ordinària (entrenaments i/o competicions) podran 
sol·licitar una autorització per temporada per a filmar o fer fotografies de les seves 
activitats. Ni l’Ajuntament de Viladecans, ni el gestor de l’equipament, es faran 
responsables del mal l’ús que es pugui fer de les imatges preses a les instal·lacions 
esportives sense el seu consentiment, permís o autorització.» 

Justificació: Donat que la comunicació amb imatges és essencial en el dia a dia de clubs 
i entitats esportives, es considera necessari facilitar que les entitats que tenen cedida 
una instal·lació puguin tenir autorització per enregistrar imatges de les seves activitats, 
sempre que compleixin amb totes les condicions establertes per la normativa vigent de 
protecció de dades i dret a la imatge, entre d’altres, i l’Ajuntament. 

 

Per tot l’exposat, sol·licitem que es tinguin en consideració aquestes al·legacions.  
 
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal a l’Ajuntament 
de Viladecans, a 29 de setembre de 2020 
 

 


