Ajuntament de Mataró

PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PER TAL DE
SER CONTESTADA PER ESCRIT, SOBRE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PER L’ESTUDI DEL PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA
OLÍMPICA COBERTA A LA CIUTAT
El Ple Municipal celebrat el passat 8 de febrer va aprovar, amb només el vot en contra
del GM de la CUP, una Proposta de Resolució per l’estudi del projecte per a la
construcció d’una piscina olímpica coberta a la ciutat,que contenia els següents
acords:
Primer.- L’Ajuntament de Mataró considera que la construcció d’una piscina olímpica
polivalent i coberta a la ciutat contribuiria a donar resposta a una mancança actual i
serviria com a eina de promoció econòmica. Aquest equipament permetria potenciar
encara més l’esport de base i de competició fent de Mataró un referent a nivell nacional
en els esports d’aigua, tot promocionant la ciutat i multiplicant el turisme esportiu a la
ciutat.
Segon.- Atès que el projecte és una proposta del Centre Natació Mataró, que requeriria
d’un espai públic, tot i que la inversió seria privada i no tindria cost per les arques
públiques, caldria assumir la iniciativa com un projecte de ciutat amb el màxim consens
possible, és per aquesta raó que es convocarà una Junta de Portaveus extraordinària
per tal de donar la màxima informació a tots els grups municipals.
Tercer.- L’Ajuntament procedirà a estudiar la seva viabilitat tècnica i el seu encaix
urbanístic per tal d’iniciar el procés que portaria al desenvolupament i concreció de la
proposta. Estudi que presentarà als grups municipals en el termini màxim de tres
mesos.
Durant el debat, el regidor proponent va manifestar que: “El grup municipal de
Convergència i Unió, agraeix el suport i exposa que el mes important és poder valorar
si la proposta és positiva; si s’ha d’ampliar el termini a 6 mesos no tinc cap
inconvenient. Es tracte d’estudiar una proposta, aquestes iniciatives només pretenen
tenir infraestructures a Mataró adequades al segle XXI. És una proposta de ciutat i es
busca el màxim consens possible tan a nivell polític com d’entitats. Només parlem
d’estudi, no parlem de concurs ni de condicions, precisament el que volem és que es
faci l’estudi i que tots els grups tinguin coneixement del projecte”.
És per això, especialment pel que fa al punt tercer, atès que s’ha superat amb escreix
el termini fixat pel Ple Municipal, que aquest grup municipal formula, per que li siguin
contestades per escrit, les següents,
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PREGUNTES:
Primera.- Quins serveis estan treballant en l’elaboració de la proposta?
Segona.- Quins són el regidor/a i responsable tècnic/a encarregats de l’elaboració de
l’estudi?
Tercera.- Atès que ha transcorregut més de la meitat del termini acordat, en quin
moment es troben els estudis per determina la seva viabilitat tècnica i l’encaix
urbanístic del projecte?
Quarta.- Quan té previst el govern municipal presentar l’estudi sobre la viabilitat tècnica
i l’encaix urbanístic d’una piscina olímpica coberta a la ciutat per tal d’iniciar el procés
que portaria al desenvolupament i concreció de la proposta?
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