
 

 

 
 
 
 
 
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 de l’Ajuntament de Capellades, presenten la següent 
 
 
MOCIÓ PER TAL QUE LA CIUTADANIA DECIDEIXI SOBRE SI CAL 
MANTENIR OBERTA O TANCAR LA PISCINA A L’HIVERN. 
 
EXPOSEM QUE: 
 
Atès que la junta de govern de l’Ajuntament de Capellades, formada per CiU, té com 
a prioritat política el tancament de la Piscina Municipal durant la temporada d’hivern, 
tal com reflecteix el pressupost de 2010 presentat per l’equip de govern (CiU) en 
juliol de 2010. 
Atès que la junta de govern ha executat aquest tancament sense complir amb els 
compromisos establerts amb la resta de forces del consistori. 
Atès que ja ens vàrem oposar a aquest tancament l’any anterior i que continuem 
oposant-nos-hi ja que no entra dins de les nostres prioritats polítiques, com sí que 
entrarien el retall en d’altres aspectes del pressupost recentment aprovat.  
Atès que som conscients i coneixem que la piscina d’hivern genera un dèficit per 
temporada de 65.745,08€. però també som conscients que el seu tancament no 
suposarà un estalvi de la mateixa quantitat per a l’Ajuntament. 
Atès que creiem fermament que disposar de piscina coberta al llarg de l’any no és 
cap luxe, sinó un benefici per a tots els capelladins i capelladines que en fan ús -en 
ocasions, fins i tot una necessitat.  
Atès que l’actual junta de govern no ha explorat altres alternatives i pren aquesta 
decisió dràstica sense haver potenciat la instal�lació, promocionant-la i millorant-la 
amb els diversos plans d’inversió que han sorgit en els darrers dos anys. 
Atès que l’actual junta de govern ha incomplert totes les dates informatives pactades 
amb la resta de forces per tal de veure com anava la piscina durant la temporada 
d’hivern 2009-2010 i així prendre en conjunt solucions. 
Atès que els sota signants apostem per la democràcia participativa, creiem 
fermament que els capelladins/es han de poder dir la seva i decidir, a traves de la 
participació ciutadana, si aquest servei es manté obert o tancat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Per tot l’anteriorment exposat, presentem els següents acords: 
 

• Que l’Ajuntament de Capellades realitzi una consulta popular el divendres 5   
de novembre i el dissabte 6 de novembre. Les votacions es faran a les oficines 
de l’Ajuntament de les 9:00h a les 14:30h d’ambdós dies, i podran votar tots 
les capelladins censats majors de 18 anys. 

• La pregunta que hauran de respondre els capelladins i les capelladines el dia 
de la consulta serà:  

COM VOLEU LA PISCINA D’HIVERN? 

OBERTA. 

TANCADA. 
   

• Que es realitzarà una reunió informativa el dijous 4 de novembre a les 20h al 
Teatre de La Lliga, on la junta de govern explicarà el perquè del tancament i 
on la resta de forces polítiques explicaran la seva posició. El temps d’exposició 
serà de 10’ per la junta de govern i de 5’ cada un de la resta de grups.  

• Un cop realitzada aquesta primera fase informativa, es procedirà a un torn 
obert de paraules per als assistents per tal d’aclarir dubtes i/o fer 
suggeriments.  

• L’Ajuntament convocarà la ciutadania de Capellades a l’assistència a la reunió 
informativa i a la consulta popular on es decidirà què es farà amb la piscina 
d’hivern. 

• La convocatòria es farà a través de cartells A3 penjats pels comerços de la 
vila, a través dels mitjans de comunicació (web de l’Ajuntament, ràdio local i 
comarcals i diaris comarcals), i també fent una bustiada casa per casa.  

• La bustiada es realitzarà el dijous 28 d’octubre, els cartells A3 es penjaran el 
dilluns 25 d’octubre, la difusió per premsa escrita sortirà la setmana abans de 
la consulta i la mateixa setmana. 

• La consulta popular serà vinculant a partir d’una participació mínima de 500 
vots. 

• En cas de no arribar al mínim de participació seran les forces polítiques 
representades a l’Ajuntament les que, en el següent Ple que es dugui a terme 
després del 6 de novembre, decidiran què fer.  

• Si el mínim de participació s’assoleix el resultat serà assumit per l’Ajuntament i 
serà reafirmat en el següent Ple que es dugui a terme després del 6 de 
novembre.  
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