Grup Municipal

Na Marialluïsa Ferré amb DNI 38530188J, en Lluís Álvaro amb DNI
36928640R i en Gabriel Moreno amb DNI 53121115Q, tots ells en
qualitat de Regidora i Regidors del Grup Municipal Socialista PSC-CP,
té a bé presentar, en nom del seu Grup, la següent Moció proposant
encarregar a la Diputació de Barcelona la realització d’un estudi sobre
la millor ubicació de la futura piscina coberta municipal de Vilanova
del Vallès, per ser inclosa a l’ordre del dia del proper Ple de
25.03.2021 pel seu debat i aprovació.
Fonament de la Moció
Els pressupostos de l’any 2021 a l’apartat d’inversions contemplen
dues partides destinades a aquesta finalitat. La número 03. Compra
terrenys equipaments Zona aigües de 75.000€ per a l’adquisició d’uns
terrenys a la zona propera a la Masia de Can Rabassa i la número 19.
Projecte executiu Piscina Municipal de 30.000€.
El Govern municipal sempre ha manifestat la seva intenció de
construir la piscina coberta del municipi en aquella zona allunyada del
nucli urbà i a tocar de la Masia de Can Rabassa i d’un centre d’hípica.
L’activitat de la Masia de Can Rabassa està cedida mitjançant una
concessió administrativa a una entitat privada, i del centre d’hípica
també és una explotació privada.
Els equipaments esportiva municipals estan tots ells ubicats en una
altra zona junt al nucli urbà. A priori, dita zona permet la ubicació
d’una piscina coberta, previ estudi i remodelació d’alguns espais que
s’han dedicat, sense ordre ni concert,
a diverses pràctiques
esportives a l’aire lliure conforme anaven sorgint les necessitats o les
oportunitats d’invertir subvencions d’altres Administracions. És a dir,
sense cap estudi integral i planificació sobre la zona esportiva en el
seu conjunt.
Des del Grup Municipal Socialista sempre hem manifestat els nostres
reparaments a la construcció d’una piscina coberta fora de la zona
esportiva del municipi, per un criteri racional de proximitat als usuaris, accessibilitat sostenible i gestió eficient.:
Durant el Ple de l’Ajuntament del passat 28.01.2021, en el debat del
Punt 2. Aprovació del Pressupost i Plantilla 2021, l’alcaldessa va
afirmar que la ubicació de la piscina en la zona esportiva havia estat
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desaconsellada pels serveis tècnics municipals degut “a que sota de la
zona esportiva creua una mina que és la que alimenta o recull tota
l’aigua de les muntanyes”.
El Grup Municipal Socialista, mitjançant la instància E 962 de
07.02.2021, hem sol·licitat els informes emesos pels serveis tècnics,
així com qualsevol informació o estudi tècnic que hagi servit per
aquesta conclusió a què es va referir l’alcaldessa. Fins a la data no
hem rebut cap resposta, la qual cosa ens fa dubtar de l’existència
d’aquests informes tècnics que donin la necessària consistència a la
informació que l’alcaldessa va aportar al Ple.
Abans d’invertir ni un sol euro de les arques municipals en la compra
de terrenys o l’encàrrec del projecte executiu de la piscina coberta, és
indispensable que l’Ajuntament disposi dels estudis tècnics i de
viabilitat de la gestió i l’ús d’aquest futur equipament. La idoneïtat i
qualitat del terreny, la possible millor ubicació, la proximitat amb els
usuaris, l’accés fàcil i sostenible i la viabilitat de l’eficiència de la
gestió econòmica són elements fonamentals i previs a qualsevulla
decisió pel que fa al millor emplaçament d’aquest futur equipament.
La Diputació de Barcelona té competència en matèria esportiva i
experiència en la realització d’estudis de prospecció i planificació en
les diverses àrees.
Per això, el Grup Municipal del PSC-CP proposa:
1. Sol·licitar i acordar amb la Diputació de Barcelona la realització
dels estudis de prospecció i planificació del millor emplaçament
en el territori d’una piscina coberta municipal a Vilanova del
Vallès.
2. Que aquests estudis contemplin els següents aspectes:
- Informe tècnic del terreny de l’Àrea esportiva del poble, i
de les característiques del terreny i del subsol.
- Estudi de les 2 alternatives d’ubicació plantejades, o altres
si fos escaient, des de la perspectiva d’idoneïtat de la ubicació,
l’ eficàcia i l’eficiència de l’ús i la gestió d’aquest equipament.
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- Estudi de les distàncies i itineraris adients d’accés de la
població, de les dues propostes i molt especialment dels
infants en edat escolar, de la gent gran i de les persones amb
mobilitat reduïda.
3. Que fins que no es disposin d’aquests estudis l’Ajuntament no
adquirirà cap terreny ni elaborarà cap projecte executiu.
Vilanova del Vallès, a 11 de març de 2021.

Marialluïsa Ferré
Regidora Portaveu

Lluís Álvaro
Regidor

Gabriel Moreno
Regidor
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