MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 6 DE
JULIOL DEL 2017 PER A L’ACTUALITZACIÓ DEL MAPA D’INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES DEL MUNICIPI (MIEM)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

La Llei de l’Esport de Catalunya estableix que el Pla Director d’Instal·lacions i
Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC) és l’instrument jurídic i tècnic mitjançant el
qual el Govern de la Generalitat planifica, fomenta i coordina tant la seva actuació com la
de la resta d’institucions, organismes i entitats en matèria d’equipaments esportius. Atès
que l’administració local té la competència de construir i gestionar les instal·lacions
esportives públiques del seu territori, el PIEC defineix el Mapa d’Instal·lacions Esportives
del Municipi (MIEM) com un dels instruments de planificació per concretar les necessitats
específiques de cada municipi.
La principal finalitat del MIEM és planificar i programar una xarxa equilibrada
d’equipaments esportius, adaptada a la configuració del territori i a les necessitats dels
ciutadans. L’any 2006, l’Ajuntament de Reus va encarregar a Reus Esport i Lleure SA
(RELLSA) la redacció del MIEM. Aquest document es va acabar d’elaborar el setembre
del 2007 i es va presentar a la Secretaria General de l’Esport, per tal que l’analitzés i
n’emetés un informe. No obstant això, l’aprovació definitiva del MIEM correspon a
l’Ajuntament de Reus i aquesta mai es va dur a terme.
En la seva introducció, el document diu: “El MIEM de Reus vol ser una eina que permeti
tenir un coneixement exhaustiu de la realitat present al municipi en matèria d’equipaments
esportius, al mateix temps que estableixi les necessitats futures en funció d’unes
previsions contrastades i d’uns criteris establerts”.
Per tant, Reus compta amb un MIEM no aprovat i que ha quedat desfasat, ja que les
necessitats de la ciutat pel que fa a instal·lacions esportives són ara ben diferents a les de
fa 10 anys.
Tal com explica el regidor d’Esports, Jordi Cervera, en una carta enviada al Grup
Municipal de Ciutadans el passat 15 de juny en resposta a una petició d’informació, la

Regidoria d’Esports vol promoure una revisió i actualització del MIEM per tramitar la seva
aprovació. Per a Ciutadans, aquesta és una decisió molt encertada, ja que l’Ajuntament
ha de disposar d’un document que indiqui quines instal·lacions esportives han de ser
renovades i quins equipaments nous s’han de construir segons els barems i els requisits
del MIEM, marcats per la Generalitat.
Sabem que l’actualització del MIEM demostrarà que Reus té mancances pel que fa a
algunes instal·lacions esportives. Però el més important és que el nou MIEM facilitarà la
racionalització i la priorització de les inversions en instal·lacions esportives: ens dirà què
és més necessari i què no ho és tant. A partir d’aquí, l’Ajuntament podrà prendre noves
decisions basades en la realitat esportiva de la ciutat i fonamentades en les conclusions
del MIEM.
Per tant, creiem que és positiu aprofitar la voluntat de la Regidoria d’Esports d’iniciar
l’actualització del MIEM perquè tots els Grups d’aquest consistori ens hi sumem, i més ara
quan sembla que la situació i el futur de les instal·lacions esportives de Reus s’han
convertit en un tema d’actualitat a la nostra ciutat.
Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer. Que l’Ajuntament de Reus prioritzi els treballs de revisió i actualització del Mapa
d’Instal·lacions Esportives del Municipi (MIEM), per tal que el document estigui acabat
abans del 31 de desembre del 2018.
Segon. Que, un cop finalitzi la seva elaboració, l’Ajuntament de Reus procedeixi a
l’aprovació definitiva del MIEM.
Tercer. Que el govern de l’Ajuntament de Reus segueixi les directrius del MIEM i prioritzi
les inversions en instal·lacions esportives en funció del que estableixi aquest document,
sempre i quan la normativa urbanística vigent i el pressupost municipal ho permetin.
Reus, 3 de juliol del 2017
Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez
Portaveu G. M. Ciutadans

