
 

Moció dels grup municipal d’ERC per la modificació del reglament d’ús de la 

piscina exterior de la Bonaigua (s’hi afegeixen PSC i Movem) 

El Ple ordinari del 28 de març de 2018 aprovava de manera definitiva la modificació del 

reglament de funcionament intern del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua Exp.: SEC 

2001 30 amb els vots favorables del PSC, PdeCat, ERC i Movem i les abstencions de C's 

i PP. 

Aquest reglament, al seu article 5.9. “Normes d’utilització de la Piscina exterior d’estiu” 

descriu que “No està permès menjar ni fumar, excepte els aliments de venda en el punt 

habilitat en la piscina exterior.”; “No es poden entrar ampolles de vidre ni llaunes.” i “No es 

pot pujar al bar mullat/da i cal fer-ho vestit/da.” 

Amb motiu de l’alerta per l'onada de calor declarada per la Generalitat de Catalunya, el 

cap de setmana del 29 i 30 de juny es van adoptar mesures excepcionals d'ús per a les 

piscines interiors i exteriors del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua, que van restar 

obertes al públic amb accés gratuït per a nenes i nens menors de 10 anys amb 

acompanyament d'una persona adulta, persones majors de 65 anys, dones 

embarassades i persones amb problemes de mobilitat. L'accés per a la resta de persones 

va tenir una reducció del 50% respecte la tarifa habitual. 

Aquesta mesura, però, va topar amb certes contradiccions derivades de l’esmentat 

reglament. 

No existeix cap punt de venda habilitat a la piscina exterior i, per tant, restava prohibit 

ingerir aliments i begudes portats des de casa tot i l'activació de les mesures per l'onada 

de calor decretada per part de la Generalitat, quan un dels consells d'autoprotecció és, 

precisament, hidratar-se sovint. 

Per aquestes raons el grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Sant Just Desvern 

proposem els següents acords: 

1. Instar l'Equip de Govern a modificar l'article 5.9 del reglament de funcionament 

intern del Complex Esportiu Municipal La Bonaigua permetent a determinats 

públics, com nens i nenes menors de 10 anys i persones amb patologies 

determinades, el consum de menjar i de begudes no alcohòliques en una zona 

habilitada expressament a la piscina exterior de La Bonaigua, introduint el material 

necessari pel seu correcte reciclatge. 

2. Comunicar aquest Acord als mitjans de comunicació locals, a les associacions del 

municipi i a l’empresa gestora del Complex de La Bonaigua. 

Votació 

La proposta és aprovada per unanimitat dels setze regidors i regidores que 

assisteixen al Ple. 


