Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2017, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 abstencions del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 4 abstencions del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal C's, 3 vots a
favor del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 vot a favor del grup
municipal d'ICV-EUiA i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER A
UN PLA ESTRATÈGIC DE L’ESPORT A CERDANYOLA
Tal i com proclama la Carta Internacional de l’Educació Física i l’Esport i la Carta Europea
de l’Esport, entenem l’esport com una manifestació cultural i lúdica que tots els ciutadans i
ciutadanes tenen el dret d’exercir per millorar la seva formació integral. D’acord amb aquests
criteris, defensem que la política esportiva municipal a seguir, ha de contribuir a posar l’
esport a l’abast de tothom i motivar les persones, independentment de l’edat, la condició
física o l’àmbit social, a partircipar en la pràctica de les activitats físiques i l’esport.
L’esport fa créixer una societat més sana, un instrument que reforça la cohesió social, difon
valors educatius i cívics. Contribuieix a eradicar el sedentarisme, prevenir problemes de salut
física i mental, i promou els bons hàbits. No podem i no volem renunciar-hi. El nostre
compromís és el de potenciar la seva presència en tots els espais de la vida.
L’esport com a un dels eixos vertebradors de la ciutat.
Atès que estem en uns moments en què ens hem de comprometre per dotar la ciutat de les
infraestructures i equipaments necessaris per millorar el servei que necessiten els ciutadans.
Atès que, com en la majoria dels casos (i en l’àmbit esportiu no és cap excepció), és molt
important planificar ordenadament i amb una visió de futur i amb criteris de coherència i una
programació eficient que cobreixi les necessitats reals.
Atès que a Cerdanyola hi ha una veritable manda d’instal·lacions i equipaments esportius i en
cap cas adaptats a l’evolució que ha patit darrerament el món esportiu, és el moment de posar
definitivament fil a l’agulla i determinar les necessitats reals d’acord amb el món esportiu
local i la ciutadania.
És una prioritat, entre d’altres, la construcció d’un nou pavelló i de la pista d’atletisme. És
més, urgeix. Cerdanyola compta amb una seixantena d’entitats esportives, amb gairebé
11.000 esportistes, amb un total econòmic que ultrapassa els 3.000.000€.

Recordem que el juliol de 2007 es va aprovar en Ple el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments
Esportius Municipals (MIEM) en el qual es definien les instal·lacions que havia de tenir
Cerdanyola d’acord amb els criteris impulsats pel Pla d’Equipaments Esportius de Catalunya.
S’indicava que era un projecte a desenvolupar en 15 anys. Malgrat la participació de les
entitats esportives, la creació de diversos grups de treball per diagnosticar les mancances i fer
propostes de millora, han transcorregut 10 anys i no s’ha avançat ni desenvolupat el MIEM.
Aquest nou Pla Estratègic de l’Esport (PEEC) ha de recollir les necessitats i la programació
de la construcció de nous equipaments esportius. A més, aquest PEEC ve donat pels següents
factors:
- Cerdanyola és una ciutat esportiva. Cerquem l’excel·lència amb un model esportiu dissenyat
expressament per a Cerdanyola i en clau de futur.
- Ha de ser l’eina de planificació i previsió que permeti definir i planificar les actuacions
futures, tant per part de l’Ajuntament com de la resta d’administracions amb competència en
matèria d’activitat física i esport. Tot tenint present el nostre territori, la demografia, el nivell
de pràctica esportiva, entre altres. Ens premetrà avaluar els costos de construcció i
manteniment dels futurs equipaments de nova construcció.
- En base a aquesta informació podrem prendre decisions en relació als models de gestió i al
finançament dels equipaments.
- Garantirà un procés obert de participació ciutadana en que tots els sectors de la ciutat podran
aportar les seves propostes.
El Ple ACORDA
Primer.- CREAR en un termini no superior de 3 mesos, d’acord amb l’article 2 apartat 2.1
del Reglament del Consell Municipal d’Esports, una Comissió de Treball a partir del propi
Consell d’esports, que aplegui diferents sectors que el Consell determini, a fi de confeccionar
una proposta de pla estratègic esportiu per Cerdanyola i un nou projecte de les necessitats de
noves instal·lacions i/o equipaments esportius (si cal amb la posada al dia del MIEM aprovat
el 2007) per a la ciutat.
Segon.- INICIAR un procés de participació ciutadana en que altres sectors econòmics,
socials i culturals de la ciutat puguin fer aportacions en aquest pla estratègic.
Tercer.- ASSUMIR el ferm compromís que abans d’acabar aquest mandat 2015/2019 es
presentarà a la ciutadania el projecte de construcció d’un nou Pavelló Municipal d’Esports,
piscina municipal reglamentària per altes competicions i d’un pista d’atletisme. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

