FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE SANT QUIRZE

INFORMA
PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE L’ACTUAL PISCINA
MUNICIPAL I EL CORRESPONENT ENDEUTAMENT
DURANT ANYS, QUE HAUREM DE PAGAR
El 15 de gener de 2019 la junta de Govern Local va aprovar la redacció de l’avant
projecte de l’ampliació del Complex Esportiu Municipal, valorat en 15.363,990€.
La partida més important, 10.500.500€ corresponents a l’enderroc de la piscina i les
pistes de tennis, així com la construcció d’un nou edifici, amb nous accessos, pàrquing,
rampes i pistes de pàdel
Aquesta FAVSQ va demanar a l’Ajuntament algun informe tècnic que especifiqués les
deficiències i patologies de l’actual piscina, que justifiqués la decisió del seu
enderrocament. Després de 8 mesos d’espera i a requeriment de l’Oficina de
Transparència de la Generalitat de Catalunya, es van veure obligats a contestar que
NO tenien cap informe tècnic sobre les patologies de l’actual piscina.
La FAVSQ ha recavat informació d’empreses i
arquitectes i ha estimat que fer les suposades
reformes adients per mantenir l’actual piscina
en bon estat, segellada, ben climatitzada, amb
millora d’espai i aparells de depuració, nova
coberta aïllant, reformes de vestuaris,
reforma de l’espai de piscina exterior, podria
suposar 1.200,000 €, tot i que, actualment, la
piscina compleix tots els requisits legals per
l’obertura al públic.
Actualment (dades de febrer 2021) dels 20.000 habitants de Sant Quirze, al
Poliesportiu tenim 1.581 abonats més 418 de fora del nostre municipi, amb una
davallada del 53,7% respecte al febrer de 2020 degut, probablement, a l’actual
epidèmia.
Desconeixem quin és el pla Econòmic i de Gestió de l’enorme despesa que suposaria
en el futur, i com es gestionaria aquest increment al pressupost municipal.
L’Ajuntament disposa de 4 milions € a tresoreria (balanç de l’any 2019) i espera rebre,
“sense concretar ni assegurar”, possibles ajuts externs, per part d’organismes oficials i
empreses privades.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE SANT QUIRZE
És ingenu pensar que sent un dels municipis amb major renda per càpita, i un dels que
més piscines privades té, ens arribarien, fàcilment, ajuts per cobrir els 10.500.500 €
de cost i amb el perill afegit, de que el projecte es quedi a un calaix i es malbaratin
molts diners públics invertits en el projecte arquitectònic .

L’Alcaldessa(ERC) limita l’espai de debat, (no vinculant) d’aquest tema a la MESA de
l’ESPORT formada, majoritàriament, pels nostres clubs esportius, traslladant-los
d’aquesta manera, la responsabilitat per justificar una decisió presa per la Junta de
Govern Municipal, a porta tancada, i que amb l’actual majoria absoluta, el pas pel Ple
Municipal, seria un pur tràmit.
Tot i les millores dels darrers anys, en Cultura, Via Pública, Espais Naturals, Seguretat
(càmeres de vigilància), Esport, Patronal, Protecció a la Dona, encara tenim des de fa
dècades, la promesa del soterrament de les línies d’Alta Tensió, la promoció
d’habitatge social de lloguer, millores en seguretat, transport públic, no disposem de
Ginecologia al CAP, civisme, ajuts al petit comerç, etc.
Sant Quirze es mereix disposar de la millor qualitat de vida possible I CAL BUSCAR EL
CONSENS PER DICIDIR, QUINS PROJECTES SÓN PRIORITARIS I QUE S’AJUSTIN A LA
NOSTRE CAPACITAT PRESUPUESTÀRIA.
“GENERAR ESPECTATIVES QUE NO S’AJUSTIN A LA TEVA REALITAT, ACABARAN,
PROBABLEMENT, EN FRACÀS”
Wayne W. Dyer

ADRECEM TOTA AQUESTA INFORMACIÓ, PERQUÈ LA CIUTADANIA EXPRESSI I FACI
LA SEVA PRÒPIA VALORACIÓ, JA QUE NO HO HA FET L’AJUNTAMENT.
mail@favsq.org
@favsq

