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Exposició de motius
El passat 24 de novembre de 2020, durant la Comissió Informativa de Presidència i Drets
Socials, es va esmentar que el servei de Gimnàs Municipal tancaria el proper 31 de desembre.
La decisió presa per l’equip de govern posa de manifest la incapacitat de negociar i pactar els
temes sensibles de ciutat amb la resta de la oposició, un fet greu quan, en teoria, el govern es
troba en minoria.
El servei de Gimnàs Municipal va obrir l’any 1996 i compleix amb una funció social important al
centre de la ciutat. Des de 2001 es troba en concessió, que l’any 2017 es va prorrogar
forçosament i aquest any hauria d’haver-se executat un nou concurs o, si es volia, pensar en
algun altre modalitat.
L’aparició de nous gimnasos a la zona, que han fet que la oferta augmenti i, per tant, la
competència ha tingut un paper important per entendre la situació. Per una altra banda, la
possible incapacitat per trobar noves modalitats, ja sigui a través de la modificació de quotes o
de la nul·la comunicació que hi ha hagut des de l’any 2018, per part de l’actual concessionària,
amb 0€ de pressupost per donar a conèixer les possibilitats del gimnàs.
Per alta banda, com a espai municipal, el gimnàs ha permès anar agafant activitats de
gimnàstica que tradicionalment es feien al mercat de Sant Joan, activitats de rítmica Espiral,
activitats de l’entitat Andi, activitats del programa “Ciutat i Escola” i un grup de Claqué
Irlandés, diversificant i dotant d’activitat el centre. També aquest equipament ha tingut una
important activitat social, on dues associacions utilitzen aquest servei per portar gent amb risc
d’exclusió social i refugiats que acaben d’arribar a la ciutat. Aquest fet ha permès a
l’Ajuntament de Sabadell disposar d’un espai amb totes les garanties a cost 0.
Així doncs, al gimnàs municipal no només hi van les 400 persones que són socis i sòcies, sinó
que la funció social d’aquest espai és important ja que allà hi van moltíssimes activitats de
lleure i de manteniment vital que tenen risc de perdre qualitat si, de sobte, es decideix
eliminar aquest gimnàs sense la planificació i la dotació econòmica que l’acompanyen.
Per tot l’exposat, pels més de 400 socis o sòcies que poden veure com el gimnàs on hi van des
de fa anys i que poden veure afectats els seus drets proposem:

1- Que el ple de l’Ajuntament de Sabadell encomani a l’actual govern a mantenir el servei
de gimnàs municipal
2- Que es formi una taula de treball, durant el mes de gener de 2021, amb tots els Grups
Municipals, representants d’usuaris i treballadors del gimnàs i tècnics del serveis
d'esports, cicle de vida i salut, per treballar en l’establiment d’una fórmula de gestió de
titularitat pública i que prioritzi la gestió directa. Aquest nou model ha d'entrar en
funcionament, com a molt tard, l' 1 de gener de 2022.
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