MOCIÓ PER DEMANAR A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL UNA PLANIFICACIÓ I
PRIORITZACIÓ DE LES INVERSIONS NECESSÀRIES EN ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
MUNICIPALS

A l’hora de gestionar els recursos públics municipals, és imprescindible una bona planificació
de les accions que es volen portar a terme i, per tant, tenir un coneixement explícit de les
necessitats de present i futur que caldrà afrontar. Aquesta planificació és fonamental per,
posteriorment, poder fer una acurada previsió econòmica dels imports de les despeses i
inversions a incloure en els pressupostos anuals municipals, així com per preveure les diferents
fonts de finançament i la capacitat real de fer front a les necessitats detectades.
La voluntat d’aquesta proposta, per tant, és poder treballar conjuntament, els representants
polítics i els representants dels mateixos clubs i entitats esportives de Calella, amb
l’assessorament dels serveis tècnics municipals necessaris i, especialment, els dels àmbits
vinculats a la proposta de treball, un mapa de necessitats i prioritats que permeti treballar amb
la major eficàcia i eficiència possible. També cerca realitzar un exercici d’aprenentatge mutu,
de coneixement per part de totes les parts implicades de la complexitat a l’hora de prioritzar
les inversions que cal fer en l’àmbit dels equipaments municipals. Però tenim el ferm
convenciment que la realització d’aquest exercici, i el compromís que esdevingui vinculant en
la seva part resolutiva, serà positiu i enfortirà la corresponsabilitat entre tot el teixit esportiu i
associatiu de la ciutat i el propi Ajuntament.
D’acord amb tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Elaborar, amb la participació de tots grups polítics municipals així com les entitats
esportives de la ciutat, i amb la col·laboració del Consell Municipal d’Esports, un document de
treball que inclogui l’enumeració de totes les necessitats d’inversió en els diferents
equipaments i instal·lacions esportives municipals, tant a curt com a llarg termini, i tant
referides a noves inversions com a reformes i millores puntuals.
SEGON. Elaborar, d’acord amb els serveis d’Intervenció de l’Ajuntament, un document amb la
quantificació i els imports de les inversions que s’hagin inclòs com a necessàries en el
document de treball inicial.
TERCER. D’acord amb els dos documents realitzats segons els acords primer i segon, elaborar
una priorització de les inversions previstes i quantificades que es realitzaran al llarg de l’actual
mandat i, si s’escau, també en els propers.
QUART. Fer arribar aquest acord a totes les entitats i clubs esportius de la ciutat, segons el
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes.

