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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya – Els
Verds – Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà,
FORMULO
la següent pregunta per a ser contestada per escrit:
Antecedents
El passat mes de setembre en el Periòdic d’informació municipal L’Eramprunyà va sortir una
FOTODENÚNCIA CIUTADANA en referència al mal estat dels vestidors femenins de la “Nova Piscina
Municipal”.
Posteriorment també vam poder comprovar que els vestidors masculins també estaven en la mateixa
situació.
Aquesta situació es produeix just desprès de la reobertura de les instal•lacions, que durant el mes
d’agost de cada any resten tancades per a “manteniment de les instal•lacions”.
En algun moment del mes de setembre o octubre, l’Ajuntament acorda posar-hi remei a aquesta
situació i el passat 15 de novembre s’inicien les obres d’arranjament dels vestidors femenins (vestuari
número6), que tenen una previsió d’acabament de l’execució de l’obra el dia 20 de novembre. I
posteriorment s’iniciaran les obres dels vestidors masculins (vestidor número 5) durant els dies
compresos entre el 29 de novembre i 4 de desembre.
Durant aquest període de temps s’han inhabilitat, per poder treballar, les dutxes del vestuari número
6, corresponent als vestidors femenins, traslladant l’ús del personal femení al vestidor masculí
(vestidor número 5) i al personal masculí al vestidor en obres número 6, de manera que el personal
masculí no té possibilitats d’utilització de les dutxes atès que s’estan realitzant les reformes
corresponents.
Aquesta situació de discriminació femenina positiva es tornarà a produir en el moment de realització
de les obres al vestuari número 5, atès que el personal femení ja podrà tornar al seu vestuari original i
el personal masculí tornarà a tenir inhabilitades les dutxes durant les obres corresponents.
La Nova piscina municipal disposa de més vestuaris, concretament els números, 1, 2, 3 i 4, que
habitualment són per les escoles, que normalment no utilitzen les dutxes atès que els nens i nenes
fan servir un raig d’aigua a les dutxes d’accés a la piscina, per treure el clor, abans d’accedir als
vestuaris per canviar-se.
Per tal de no tornar a perjudicar una part del personal que habitualment utilitza les instal•lacions, es
podrien prendre alguna de les següents mesures transitòries:
•Durant el període de les obres un o dos dels vestuaris que corresponent a les escoles.
•Fer un tancament, igual que el que s’ha fet per realitzar les obres, en les dutxes properes a
les saunes i al passadís, per tal de poder fer servir les dutxes.
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Pregunta
Per quin motiu no es van realitzar les obres durant l’aturada anual habitual del mes d’agost?
Ha considerat el govern municipal la possibilitat d’aplicar alguna d’aquestes mesures transitòries
durant el període de realització de les corresponent obres d’arranjament?

SOL·LICITO
Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, em sigui contestada per
escrit en un termini màxim d’un mes.
Gavà, 21 de novembre de 2014

Andreu Pérez i Lorite
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG

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

