MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP)
PER LA REDACCIÓ D’UN PLA DIRECTOR D’EQUIPAMENTS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El nostre municipi disposa d’un bon nombre d’equipaments que s’han construït,
o bé rehabilitat, en els darrers anys. En termes generals, considerem que hi ha
espais suficients per assumir la demanda actual d’activitats i serveis, i també la
dels propers anys, per part dels ciutadans i del teixit associatiu. Paradoxalment,
la creació de nous equipaments per a millorar els serveis ha provocat que els
antics espais que complien aquestes funcions estiguin en desús, o bé que el
seu ús hagi quedat relegat a activitats esporàdiques.
Així doncs, tenint en compte que el municipi té cobertes la majoria de
necessitats en aquest aspecte, i tenint en compte la situació econòmica actual
del conjunt de les administracions públiques, res fa pensar que l’oferta
d’equipaments hagi d’ampliar-se a curt termini al nostre municipi.
Tenint en compte els motius anteriorment descrits, creiem que és necessari
elaborar un Pla Director d’Equipaments per tal d’inventariar el nombre de
dotacions, així com avaluar i millorar l’estat, el funcionament i la gestió
d’aquestes. A més, el Pla Director d’Equipaments també ha de recollir i
planificar la necessitat de tenir altres infraestructures que garanteixin el correcte
desenvolupament del municipi i un bon servei al conjunt de riudomencs i
riudomenques tenint en compte els possibles canvis socials, demogràfics i
econòmiques que es puguin donar en els propers anys.
La realització del Pla Director d’Equipaments no només ha de comptar amb la
participació de l'equip de govern i els tècnics municipals, sinó que també és
necessària la participació de la resta de partits i formacions, representades dins
el plenari del consistori, que formen part de l'oposició. També és imprecindible
la participació dels ciutadans i entitats locals; especialment els darrers, atès
que són els agents amb més implicació i els que fan un ús més intensiu dels
equipaments municipals, i per tant, coneixen de primera mà les potencialitats i
mancances a l’hora de dur a terme les seves activitats als diversos espais
municipals.
Finalment, cal remarcar que els equipaments tenen una importància cabdal en
diversos aspectes, ja que més enllà de l’activitat que s’hi dugui a terme,
comporta altres efectes a tenir en compte. Per posar alguns exemples: a nivell
social permeten la dinamització dels entorns allà on es troben ubicats, ja que
promouen i incentiven el flux de persones; a nivell econòmic poden incentivar la
implantació de noves activitats o comerços a la zona; o a nivell urbanístic
també actuen com a espai de cohesió en els nous creixements urbans, fins i tot

poden actuar com a catalitzadors per tal de revaloritzar i potenciar noves
zones, anteriorment deprimides o degradades. Així doncs, adequar i planificar
l’ús d’aquests espais a les necessitats de la població també influeix i permet
millorar altres aspectes essencials del municipi.
Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple municipal l'adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Elaborar un Pla Director d’Equipaments amb l’objectiu de:
- Inventariar el conjunt d’espais que formen part de la xarxa d’equipaments
públics
- Detectar disfuncions i possibles canvis en l’ús i/o gestió dels equipaments
actuals
- Definir actuacions a curt, mitjà i llarg termini per tal de millorar l’estat actual
dels equipaments i planificar la creació, si s’escau, de nous espais en un futur
SEGON.- Crear, en un termini màxim d’un any, una comissió de treball formada
per tècnics i càrrecs electes de tots els grups municipals representats al
Consistori per tal de treballar conjuntament en l’elaboració del Pla Director
d’Equipaments. El Pla Director d’Equipaments tindrà en compte les propostes
de veïns i entitats que vehiculades a partir d’un procés de participació
ciutadana acordat a la pròpia comissió de treball.
TERCER.- Informar de l’adopció d’aquests acords per part del Ple a totes les
entitats del municipi.
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