
   

AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES 
 

Àngel Soteras i Largo, Núria Mora Díaz, Jaume Morera i Sanahuja, Josep Valls i Colom, Núria Bonfill 
Rocabert, Ivan Olvera Baena i Núria Idáñez Cortés, com a regidors a l’Ajuntament de Capellades 
dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, del PSC i de VdC-CUP, presenten la 
següent 

 
 
MOCIÓ MOCIÓ MOCIÓ MOCIÓ DE REBUIG DE L’ACTUACIÓ DE L’ACTUAL EQUIP DE GOVERN DE REBUIG DE L’ACTUACIÓ DE L’ACTUAL EQUIP DE GOVERN DE REBUIG DE L’ACTUACIÓ DE L’ACTUAL EQUIP DE GOVERN DE REBUIG DE L’ACTUACIÓ DE L’ACTUAL EQUIP DE GOVERN 

PEL QUE FA AL TANCAMENT DE LA PISCINAPEL QUE FA AL TANCAMENT DE LA PISCINAPEL QUE FA AL TANCAMENT DE LA PISCINAPEL QUE FA AL TANCAMENT DE LA PISCINA    

El juliol de 2009 l’actual equip de govern de CiU va comunicar per primera vegada la seva decisió 
de tancar la piscina municipal a l’hivern. 

Fruit de la pressió popular i dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, PSC i VdC-
CUP, l’actual equip de govern de CiU va reconsiderar la seva postura i va plantejar una reducció 
d’horaris i disminució de quotes per reduir el dèficit.. 

Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, PSC i VdC-CUP vam entendre que 
l’augment de quotes era desproporcionat i que seria contraproduent: provocaria la pèrdua 
d’abonats i la disminució d’ingressos. En conseqüència, vam presentar una proposta alternativa.  

Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat el setembre de 2009 i gràcies a aquesta revisió 
proposada des de l’oposició s’ha aconseguit rebaixar el dèficit 60.000 segons les xifres del propi 
Ajuntament. 

El segon acord d’aquesta proposta aprovada per unanimitat –CiU inclosa- diu textualment: 

Continuar i millorar la línia de treball i col·laboració conjunts entre govern i oposició de 

cara a properes revisions d’horaris i quotes 

I l’única proposta que d’Esquerra Republicana de Catalunya, PSC i VdC-CUP hem rebut de CiU ha 
estat la seva decisió de tancament de la piscina. 

És a dir, després d’incomplir el seu compromís de treball conjunt per trobar alternatives i 
d’incomplir el seu compromís de potenciar i difondre les activitats de la piscina per augmentar-ne 
els ingressos, l’única proposta aportada per CiU és el tancament de la piscina. 

El juliol de 2010 VdC-CUP presenta una moció per tal que la ciutadania decideixi sobre si cal 
mantenir oberta o tancada la piscina d’hivern i CiU no la inclou en el ple posterior. 

És a dir, CiU no dóna cap opció que tots nosaltres, regidors i regidores democràticament elegits pel 
poble de Capellades, votem sobre la continuïtat o el tancament de la piscina i no dóna tampoc cap 
opció que sigui la ciutadania qui ho faci. 

 



 

PER TOT AIXÒPER TOT AIXÒPER TOT AIXÒPER TOT AIXÒ, els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, PSC i VdC-CUP a 
l’Ajuntament de Capellades PROPOSPROPOSPROPOSPROPOSEM EM EM EM al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents  

 

ACORDSACORDSACORDSACORDS 

 

1.1.1.1.- Manifestar el descontentament de l’Ajuntament de Capellades respecte al seu actual equip de 
govern per l’incompliment del seu compromís de Continuar i millorar la línia de treball i 

col·laboració conjunts entre govern i oposició. 

2.2.2.2.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Capellades per l’actuació del seu actual equip de 
govern, que menysté els representants democràticament elegits pel poble de Capellades i continua 
prenent mesures encaminades al tancament de la piscina tot i que hi ha una moció pendent de ser 
aprovada pel ple i que podria decidir en sentit contrari. 

3.3.3.3.- Constituir un grup de treball integrat per membres dels diversos partits polítics amb 
representació municipal, de les associacions usuàries de la piscina municipal a l’hivern i dels 
usuaris no constituïts formalment en cap grup per aprofundir en l’estudi de mesures encaminades 
a la millora del servei i la sostenibilitat econòmica de la piscina municipal a l’hivern. 

4.- Traslladar els presents acords a totes les associacions i usuaris a títol individual de la piscina 
municipal l’hivern de 2009-2010 de què l’Ajuntament de Capellades tingui coneixement. 

 

 

Capellades, a  22 de setembre de 2010  

 


