
Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
Districte de Gràcia

 AL REGIDOR DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

Na Olga Hiraldo i Martí, en la seva qualitat de Consellera Portaveu del Grup
Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Gràcia, exposa:

- Atès que el passat 15 de juliol va tenir lloc l'obertura del llac del Parc de la
Creueta del Coll com a piscina, en acabar les obres de millora realitzades
amb l’objecte de solucionar els problemes de filtracions dels darrers anys,
que ha dut a estar dos estius amb aquest espai tancat al públic.

- Atès que els dos primers dies van haver diversos incidents, essent atesos
desenes d'usuaris  i  usuàries  pels  servei  d'infermeria  en  patir  ferides  als
peus i genolls en entrar a la piscina (sent la majoria d'afectats infants que hi
eren amb els companys i companyes del casal d'estiu).

- Atès que el 17 de juliol l'Ajuntament de Barcelona va procedir al tancament
del llac-piscina, pretextant que es tancava degut a les mesures de seguretat
decretades per la Generalitat per evitar contagis de coronavirus.

- Atès  que,  malgrat  això,  les  piscines  es  podien  obrir  si  l’Ajuntament  ho
considerava  necessari  a  fi  de  minimitzar  els  efectes  de  calor  sobre  la
població,  aplicant  simplement  tot  un  seguit  de  mesures  preventives.
Considerant a més que el Parc de la Creueta del Coll constitueix un dels
refugis  climàtics  de  la  ciutat.  Evidenciant-se  així  que  el  tancament  era
simplement una excusa a fi d’amagar la realitat d’uns danys provocats per
unes obres mal acabades.

- Atès que en aquest període també era permesa l'obertura d'instal·lacions
esportives  o  piscines  per  a  casals  d'estiu  o  colònies,  amb  la  prevenció
d’obrir només per aquesta activitat i tancant en acabar-la i restringit l’accés
a les persones vinculades a aquestes activitats.

- Atès que el passat dilluns 3 d'agost aprofitant el  tancament es va fer un
peritatge i es va procedir a reparar la base de la instal·lació a fi de que la
piscina tornés a estar en funcionament a mitjans d’agost i fins a mitjans de
setembre.
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- Atès que s’ha hagut de buidar la piscina per a la realització de les obres.
Consistents en polir o substituir les peces de gresite de la superfície del fons
i de les escales causant de les ferides als usuaris i usuàries.

- Atès  que  hi  ha  una  contradicció  flagrant  entre  els  motius  al·legats  pel
tancament (Covid-19) i la realitat (desperfecte en les obres realitzades).

- Atès que  suposem que  les  obres  de millora  van  ser  recepcionades  per
l’Ajuntament amb un informe favorable dels serveis Tècnics corresponents.

- Atès que el passat 15 d'agost es va procedir novament a la seva obertura i
funcionament com a piscina exterior.

- Atès que la setmana passada (del 17 al 23 d’agost) ens consta que encara
hi va haver alguna incidència en haver-se  hagut d'assistir a alguns usuaris
per petites ferides.

- Atès que hi ha una diferència en les tarifes publicades pel Ajuntament i per
l’entitat gestora AE Eixample (com a exemple, el Districte informava per la
tarifa individual un preu de 2.20 € i l’AE Eixample per la mateixa modalitat
estableix un preu de 2.42€).

D'acord amb el que estableixen els articles 64.2, 98 i 99 del Reglament Orgànic
Municipal, i del Reglament intern d’organització i funcionament del Districte de
Gràcia formula les següents:

PREGUNTES

1.  Quines  actuacions  s’han  realitzat  per  arranjar  les  irregularitats  de  la
superfície submergida del llac-piscina del Parc de la Creueta del Coll que el
passat 15 i 16 de juliol van provocar ferides a desenes d’usuaris i usuàries?

2.  Quina  empresa  va  realitzar  dits  arranjaments?  Quin  cost  va  suposar
aquestes darreres intervencions?

3.- Atès que l'Ajuntament ha donat per finalitzada la intervenció per arranjar els
imperfectes del perímetre de la piscina i de les escales, quin control de qualitat
s'ha realitzat en aquesta ocasió a fi de reobrir aquest equipament?
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4.  Quin  és  el  total  d’incidències  comptabilitzades  durant  els  primers  dies
d’obertura de la piscina abans del tancament del 17 de juliol? Quina resposta
s’ha donat als usuaris afectats?
  
5. Quantes incidències s’han registrat des del 15 d’agost, data en que es va
reobrir la piscina un cop finalitzats els arranjaments del fons? 

6. Quants usuaris han necessitat  atenció sanitària durant aquest període (a
partir del 15 d’agost) i quines han estat les causes? 

7. L’Ajuntament té previst fer algun tipus de manteniment de les instal·lacions
per tal que l’any vinent es pugui obrir sense incidències, en el cas que així ho
permeti les mesures sanitàries? En cas afirmatiu, quines actuacions es duran a
terme i quin serà el calendari previst?

8. Quin és el motiu de la diferència de les tarifes publicades pel Districte de
Gràcia i per l’Associació esportiva l’Eixample? Quines són les taxes vigents?

9. Quina és l’explicació que es pot donar relativa a la contradicció, o a l’intent
de maquillar la realitat, del motiu real del tancament de la piscina? 

10. Algú pensa assumir alguna responsabilitat?

Olga Hiraldo i Martí
Consellera Portaveu d’Esquerra Republicana
Barcelona, 24 d'Agost de 2020


