MARTA JIMÉNEZ IBORRA, com a regidora del Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert
a l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de febrer de
2019 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 tractat al proper ple municipal.
En base als següents antecedents:
Fa uns mesos, es va plantejar en aquest ple per part d’un altre grup
municipal la qüestió dels horaris de funcionament dels equipaments
municipals, ja que des de feia un cert temps se supeditava el fet de poder
fer ús gratuïtament (sense despeses de consergeria) suposadament al fet
que les activitats es duguessin a terme dins de l’horari de funcionament de
l’equipament en qüestió.
El nostre grup municipal ja havia constatat que, d’un temps ençà, s’havia
començat a cobrar per l’ús de sales d’equipaments públics que abans es
cedien gratuïtament, com la sala d’actes del Museu, coneguda com els
baixos de la Torre Lluc; val a dir que el canvi ens havia sorprès
negativament, ja que amb anterioritat aquesta, com altres sales, es cedien
gratuïtament i sense necessitat de “servei de consergeria”, ja que només
calia recollir-ne la clau en el lloc i moment indicat i tornar-la després, en el
ben entès que l’ús que se’n feia era l’adequat i el detallat a la instància
corresponent; ara, a més, qui se’n fa càrrec és una empresa externa, que és
qui cobra; és a dir, que ni tan sols es pot argumentar que es fa per cobrir
despeses, ja que els beneficis no són per a l’ajuntament. I amb l’agreujant
que part de l’activitat es feia en horari de funcionament de l’equipament.
Però en usos posteriors encara hem vist que la situació és molt pitjor, ja que
no només s’obliga a pagar servei de consergeria a aquesta empresa externa,
sinó que l’empresa es reserva el dret de decidir quantes hores mínimes d’ús
cobreixen; aquest mínim són quatre hores, a un preu unitari sense IVA de
18 euros/hora, que acaben sent 87,12 euros cada vegada que es fa ús de la
sala, encara que sigui només per un acte d’una hora.

Per tant, en la pràctica es posa una barrera a les entitats, per algunes
infranquejable, per poder fer ús d’espais que són públics, amb l’agreujant
que la progressiva pèrdua d’espais per a ús de les entitats les està deixant
sense alternatives, amb la qual cosa han de triar entre dedicar una bona
part dels seus migrats recursos a pagar lloguers de sales, repetim, públiques
(per molt que es disfressi de “servei de consergeria”), o a renunciar a fer
actes públics o propis del seu funcionament intern, com una assemblea de
socis.
Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el següent
Prec:
-Que se’ns lliuri un llista detallada de totes les sales municipals que
funcionen amb aquest sistema, dels seus horaris de funcionament i dels
preus que es fan pagar pel seu ús.
-Que s’especifiqui quant ha ingressat l’ajuntament des de l’inici de la
implementació d’aquest sistema en concepte de “serveis de consergeria”.
-Que es replantegi aquest sistema de funcionament que suposa una
privatització encoberta d’espais públics i un fre a l’activitat de les entitats,
ja prou castigades per la falta de recursos i de locals públics.
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Gavà, 28 de juny de 2022
Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVA

