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PROCEDIMENT T430 Mocions dels grups municipals

EXPEDIENT NÚM. AJT/77093/2022 DOCUMENT NÚM. 816285/2022

ÀREA Alcaldia-Presidència

UNITAT Secretaria General del Ple

DILIGÈNCIA.-

El Ple, en la sessió AJT/PLE/9/2022 de 26 d'octubre de 2022, va aprovar amb esmenes la 
moció, que amb el text definitiu, figura a continuació:

MOCIÓ PER PROMOCIONAR ELS POLIESPORTIUS MUNICIPALS ENTRE LES PERSONES 
JOVES.

L’esport i l’activitat física són essencials per tenir un benestar físic i mental, especialment entre 
les persones més joves que, sovint, necessiten una major activitat física.

A més, quan parlem incorporar l’activitat física en la vida de quotidiana de les persones parlem 
de millorar la qualitat física i el funcionament de l’organisme, de millora en la qualitat del son, de 
l’afavoriment de les relacions socials, de la millora de la salut mental o de la memòria i la 
capacitat d’aprenentage i rendiment, entre molts altres beneficis.

En aquest sentit, impacten les dades de l’Organització Mundial de la Salut on exposa que 6 de 
cada 10 persones de la Unió Europea de més de 15 anys mai o gairebé mai fan exercici o 
esport.

Des dels ajuntaments cal fomentar la pràctica esportiva de tota la població, i des de l’Hospitalet, 
tenim l’oportunitat de poder treballar en aquest sentit des de les instal·lacions esportives 
municipals, més en un moment on els poliesportius municipals de l’Hospitalet no passen pel 
seu millor moment, doncs el nombre de persones usuàries d’aquests equipaments ha disminuït, 
en part a causa de la pandèmia però també per l’alta competència en el sector que existeix a la 
ciutat amb preus amb tarifes difícils de competir.

Si bé és cert, des dels poliesportius municipals s’han portat a terme campanyes per 
promocionar les inscripcions, ja sigui amb matrícules gratuïtes, abonaments, paquets de 
temporada o descomptes en les quotes.

Tot i això, cal anar més enllà, i fer més atractius els poliesportius municipals entre el jovent, i 
adaptar les tarifes que els afecten a la realitat, tot apropant els equipaments municipals a les 
persones joves, i posant-los al seu servei.

Actualment, veiem que els actuals preus dels poliesportius municipals només consideren les 
persones joves aquelles que tenen entre 18 i 20 anys, causant un perjudici al conjunt de joves 
de la ciutat que forma part d’aquest col·lectiu, excloent les persones menors d’edat que sí 
tenen una oferta atractiva i adaptada.

A banda, que existeix un greuge comparatiu inexplicable entre persones estudiants. Mentre les 
persones universitàries poden gaudir d’un descompte, la resta d’estudiants han de pagar la 
quota general.

Cal acabar amb la concepció clàssica que les persones universitaris han de gaudir de més 
privilegis que la resta d’estudiants, i garantir la igualtat d’oportunitats, en aquest cas per afavorir 
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la pràctica esportiva i l’activitat física.

Per últim, destacar que els paquets familiars no permeten la possibilitat d’incloure persones que 
no formen part del nucli familiar, un fet que dificulta també l’accés a la pràctica esportiva i física 
en els poliesportius municipals, doncs l’esport i l’activitat física també s'entén com un moment 
per relacionar-se socialment.

Per l’anterior, el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

ACORDA

PRIMER. Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a estudiar com promocionar els 
poliesportius municipals entre les persones joves.

SEGON. Instar a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat a estudiar aplicar descomptes als 
joves de 18 a 30 anys en risc d'exclusió social i/o en situació de precarietat laboral.

TERCER. Instar a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat a equiparar el descompte que 
actualment existeix pels universitaris i que es pugui oferir a tots i totes els/les joves fins als 26 
anys que acreditin estar cursant uns estudis de formació reglada.

QUART. Instar a les àrees d’Esports i Joventut a estudiar, i implantar si s’escau, un “paquet 
amistat” per aplicar descomptes a les persones usuàries que facin ús de les instal·lacions 
esportives municipals amb persones properes.

CINQUÈ. Comunicar aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la F.A.V 
de l’Hospitalet i a les Associacions de veïns i veïnes, a l’àrea d’Esports de l’Ajuntament, als 
poliesportius municipals i a la Taula de Joventut.
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