RECOMANACIÓ A L’AJUNTAMENT
Exp. ofici: 25/2016

SOBRE MESURES DE SEGURETAT EN ELS CURSOS DE NATACIÓ
INFANTIL DE LA PISCINA MANCOMUNADA.

EL FET QUE ORIGINA LA RECOMANACIÓ

Un ciutadà s’adreça a aquesta sindicatura per exposar el seu malestar perquè considera que
des del equipament esportiu de la piscina mancomunada, no s’ha donat una solució
satisfactòria a un problema que va tenir en un curs de natació, organitzat pel Centre MES
GAVARRES, al que va assistir el seu fill de tres anys.
Durant l’activitat el nen va haver d’anar al lavabo, el socorrista el va acompanyar i el va deixar
sol, mullat i descalç una bona estona sense supervisió. El nen va tenir problemes perquè no
arribava a la tassa del WC i ningú no el podia ajudar.
La família va demanar una reunió amb la direcció de l’equipament per palesar el fet i des del
centre els van donar una versió dels fets diferent a la seva experiència. L’empresa no va fer cap
modificació en l’estructura dels cursos.
Lluny que es trobés una solució per a aquests casos el mateix nen va ser protagonista al cap
d’uns dies del mateix problema, si bé la intervenció de la família que estaven pendents va
permetre atendre el nen degudament.
El ciutadà considera que hi ha una manca de seguretat en aquesta situació.

CONSIDERACIONS

El síndic de Palamós no té competència sobre la Mancomunitat de municipis.
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Per aquest motiu s’adreça als representants de l’Ajuntament en els òrgans de govern de la
Mancomunitat per tal que hi facin arribar les reflexions que s’exposen en aquesta
recomanació.

CRITERI DEL SÍNDIC

Coincideixo amb els ciutadans que han formulat la queixa en el fet que es genera un problema
de seguretat en la instal·lació. Tant perquè el socorrista ha d’abandonar la zona de platja com
pel fet de deixar sense vigilància els infants en una situació difícil per ells.

RECOMANACIÓ DEL SÍNDIC

Que els representants de l’Ajuntament de Palamós en els òrgans de govern de la
Mancomunitat promoguin que aquesta insti a l’empresa MES GAVARRES a que resolgui
aquesta manca de seguretat en les activitats que organitza, bé sigui creant la figura de
l’acompanyant dels monitors, bé incrementant el personal de socorrisme durant les dites
activitats, o bé per qualsevol altre mitjà que pugui garantir que els nens no estaran, en cap
moment, en una situació de risc per manca de supervisió i que no es desatendrà el servei de
socorrista de la piscina.

Palamós, maig 2016

David Sagrera
Síndic de Greuges de Palamós
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