ANDREU PÉREZ LORITE, regidor del Grup Municipal d'Esquerra Republicana
de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, en nom d'aquest grup, 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
L’Ajuntament oferta a la ciutadania diferents abonaments (que poden ser
trimestrals o mensuals) per utilitzar les instal·lacions esportives municipals,
independentment de la edat i condició física conjuntament amb classes
dirigides incloses en el preu de l’abonament (excepte l’abonament Estadi) i
diferents del cursets que es paguen a part.
Aquestes activitats es realitzen en les sales de les dues piscines municipals
en horari de matí i tarda. N’hi ha de diferent tipologia, algunes de baix
impacte que són aptes i inclusives per persones que no poden portar a
terme, per la seva condició física o de salut, altres classes amb més impacte,
però a les que ajuden a mantenir la condició física i la salut; concretament
són les de Postural i Estiraments. Des de fa molts mesos les classes dirigides
de postural i estirament estaven programades en horari de matí i tarda en
les dues piscines municipals, tenien bona acollida entre les persones
abonades, i continuen tenint demanda.
Aquestes activitats ajuden a millorar i enfortir esquena, zona pèlvica i
lumbar i per tant, la pràctica continuada és la garantia de la millora de la
condició física i de salut de les persones abonades, majoritàriament dones.
Des del 19 de juny, i sense cap comunicació prèvia als i les abonades, han
tret l’oferta de les classes dirigides de Postural i Estiraments de tarda,
deixant una classe a la setmana en horari de matí exclusivament de
Postural, incompatible amb moltes de les dones treballadores que hi
assisteixen.

Davant de les queixes d’algunes usuàries la resposta des del servei d’esports
ha estat dir que l’alternativa per garantir la pràctica continuada era fer
durant mes de juliol un curset de pagament de Pilates, activitat integrada al
Postural, que s’organitza al mateix espai i pel mateix personal que fa les
classes dirigides però fora d’abonament.
Això es tradueix que, durant el mes de juliol, les usuàries que practiquen
Postural i Estiraments hauran de pagar dues vegades per realitzar una
activitat en horari de tarda que ja està inclosa dins de la pròpia oferta
ordinària de classes dirigides dels abonaments, en el mateix espai i els
mateixos monitors, i que fins al 19 de juny i des de fa mesos feien de manera
regular, provocant un tracte discriminatori davant d’altres usuaris i usuàries
que sí poden dur a terme, per la seva condició física o de salut, altres classes
d’impacte superior com bodybalance, bodypump, bodycombat o spinning.
Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el
següent
Prec:
Que es modifiqui l’oferta publicada de classes dirigides incloses en els
abonaments en horari de tarda i s’hi inclogui com a mínim una classe de
postural i una d’estiraments per setmana durant el mes de juliol i agost,
recuperant al setembre l’oferta ordinària dels trimestres anteriors.
Que l’Ajuntament de Gavà faci un seguiment acurat de la gestió que fa
l’empresa en què ha externalitzat el servei per tal de garantir la cobertura
de baixes del personal i les condicions de treball òptimes als mesos d’estiu
dels monitors i monitores, tot evitant sobrecàrregues dels monitors i
monitores en actiu.

Gavà, 26 de juny de 2022
Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVA

