MOCIÓ PER MILLORAR L'ACCÉS UNIVERSAL A LES PISCINES MUNICIPALS "JOAN RIERA
RIUS"
El Grup Municipal d’ERC-SOMVIC a proposta de les Joventuts d’Esquerra Republicana
de Vic presenta aquesta moció al ple per tal de millorar l’accés universal a les piscines
municipals “Joan Riera i Rius”. Es tracta d'un equipament públic, de caràcter obligatori,
que ha estat gestonat via concessió pel Club Natació Vic – ETB des de l'any 1997, però
que la polítca de preus en el context actual està difcultant a alguns ciutadans fer ús de
l’equipament.
Atès que creiem que les piscines públiques són un espai de pràctca de l'esport i del
lleure, i generen externalitats positves com el foment de vida saludable o servint com
un espai més de socialització del jovent durant el període d'estu.
Atès que l’artcle 84.2.k de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya determina que “els
governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies, en els termes que
determinin les lleis, sobre la regulació i la gestó dels equipaments esportus i de lleure
i promoció d’actvitats”.
Atès que un dels objectus fundacionals de l'Insttut Municipal d'Esports de Vic és “La
promoció de la pràctca esportva i el desenvolupament de l’actvitat fsica de tota la
població, així com les pràctques esportves i recreatves de caràcter afeccionat.”
Atès que s’ha de garantr que qualsevol persona pugui accedir als serveis públics amb
igualtat d’oportunitats.
Atès que la piscina municipal de la nostra ciutat és la més cara de la comarca pel que fa
preu d'entrada individual, així com també en comparació amb ciutats similars a la de
Vic.
Atès que la polítca de preus de les piscines municipals no contempla la possibilitat
d'abonament per a la temporada d'estu iio hivern.
Atès que la clàusula 5a del vigent plec de condicions que regula l’actual concessió
administratva diu textualment que “es tracta de la creació d’un servei obert al públic
en general, sense cap mena d’exclusió ni limitació (...)”.
Atès que la clàusula 9a del vigent plec de condicions que regula l’actual concessió
administratva enumera les previsions que caldrà complir en les tarifes a aplicar.
Atès que tenim coneixement que el Club Natació Vic – ETB, així com el propi
Ajuntament, aplica alguns descomptes importants a col·lectus determinats.
Atès que la clàusula 11a apartat g) del vigent plec de condicions estableix l’obligació
del concessionari d’admetre qualsevol persona per a la utlització del servei.

Atès que la clàusula 11a apartat c) del vigent plec de condicions estableix l’obligació
del concessionari d’atorgar beques i que per a l’assignació d’aquestes haurà de tenir
en compte les petcions que al respecte li faci l’Ajuntament de Vic.
Atès que la clàusula 13a apartat c) del vigent plec de condicions estableix el dret de
l’Ajuntament a "controlar el bon funcionament del servei”
Per tot això, s’acorda:
Primer. Rebaixar el preu de la tarifa general individual perquè estgui en consonància
amb el context actual i amb la resta de municipis de la comarca.
Segon. Oferir abonaments de temporada, tant d’estu com d’hivern.
Tercer. Oferir descomptes en les tarifes a col·lectus determinats (joves, aturats,
discapacitats, etc...) en matrícules i quotes, sens perjudici dels que ja estguin vigents
de manera específca.
Quart. Instar al Club Natació Vic – ETB a publicar totes les tarifes al seu web, per tal de
millorar-ne la difusió i la transparència.
Cinquè. Fer arribar el contngut d’aquesta moció al Club Natació Vic-ETB i mantenir
informats als grups municipals sobre l’estat de la present moció en el termini màxim
de mesos.
Sisè. Derivar a l’IME (Insttut Municipal d’Esports) l’estudi i la gestó de l’execució
d’aquest acord i dels estudis previs necessaris per tal d’implementar-ho dins l’any 2016
i que el concessionari present a l’Ajuntament per a la seva aprovació.

