
 
 
 

 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA PER DEBATRE  

EN EL PLE DEL  MES D’ABRIL 2013 
 

MOCIÓ PER LA VIABILITAT I MILLORA 
DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS 

 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
A la passada sessió del ple municipal del mes de març de 2013 el govern hi va incloure dos 
punts, que van ser finalment aprovats: un referent a la declaració de no disponibilitat 
d’aplicacions de despeses del pressupost per part de l’Institut Municipal d’Esports i un segon 
de reconeixement extrajudicial de deutes 2012 del pressupost de l’Institut Municipal  
d’Esports, dos punts que posaven de relleu una situació excepcional els darrers anys a 
l’Ajuntament de Palafrugell, es va tancar un exercici amb factures al calaix per manca de 
consignació pressupostària. D’aquesta manera es va donar solució de manera provisionals als 
deutes de l’any 2012 del pressupost de l’institut municipal d’esports per un valor de 106.000 
euros. 
 
Les mesures no resolen problemes estructurals de l’àrea, aboquen a un nou dèficit pel 2013 i 
no tenen en compte l’escenari de futur, el govern municipal no va plantejar cap mesura per 
resoldre la situació i per això proposem les següents 
 

PROPOSTES D’ACORD 
 
1. Portar a l’aprovació del ple de maig un pla d’estabilitat per l’Institut Municipal d’Esports, 
que resolgui els problemes de caire pressupostari, agreujats per la no disponibilitat de 
recursos aprovada al ple de març, i que afecten partides estructurals, de manera que s’eviti 
aprofundir en el desequilibri actual, evitant que predetermini de sortida un tancament en 
negatiu pel 2013 i una nova situació de reconeixement de deute el 2014. 

 
2. Portar a l’aprovació del ple en un termini de 3 mesos un pla de viabilitat a 5 anys vista de 
l’Institut Municipal d’Esports, que tingui en compte el canvi de funcionament de la societat i 
les diferents ofertes que ha canviat l’escenari de la pràctica esportiva des quan es va 
inaugurar la piscina municipal, que també tingui en compte la futura entrada en funcionament 
de la piscina de Palamós-Calonge-Vall-llobrega, així com d’altres situacions que afectin a la 
seva capacitat d’ingressos i que alhora tingui en compte si el servei públic ha de competir 
amb l’oferta privada del mateix sector. 

 
3. Retornar al responsable de l’àrea la seva dedicació exclusiva a l’IMEP amb data 30 de maig. 
 
4. Retirar al regidor les delegacions de l’alcalde vinculades a la gestió econòmica de l’àrea 
(signatura de contractes, validació de factures...) limitant la seva responsabilitat a les 
relacions institucionals amb el sector esportiu de Palafrugell. 
 
Palafrugell, 25 d’abril de 2013 
 
 
     
Grup Municipal d’Esquerra  


