
MOCIÓ  QUE  PRESENTA EL  GRUP  MUNICIPAL  DE  CIUTADANS  AL  PLE  DEL  7

D’ABRIL DEL 2017 SOBRE LA SIGNATURA DE CONVENIS AMB CLUBS ESPORTIUS

DE LA CIUTAT PER A L’ÚS UNIVERSAL DE LES SEVES PISCINES COBERTES 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Tot i disposar d’unes excel·lents piscines municipals, que s’obren a tota la ciutadania en

els mesos d’estiu, Reus no compta amb cap instal·lació de piscina coberta de titularitat

municipal. Per això, hi ha molts reusencs que es desplacen a municipis veïns per poder

nedar a les seves piscines cobertes municipals. Des de Ciutadans considerem que a una

ciutat  com la nostra,  amb més de 100.000 habitants,  aquest  és un servei  que hauria

d’oferir-se als nostres veïns de forma universal i pública, de manera que tots els reusencs

que ho desitgin puguin practicar natació durant tot l’any i a un preu assequible per a totes

les butxaques.

La construcció d’una piscina coberta municipal suposaria una important inversió per a

aquest Ajuntament, i som conscients que ara no és el millor moment per dur-la a terme.

No obstant això, a la nostra ciutat ja existeixen dues piscines cobertes propietat de clubs

esportius privats: la del Reus Ploms i la del Reus Deportiu. 

Tot i això, les tarifes d’aquests dos clubs no estan a l’abast de tothom, ja que els preus

inclouen l’ús d’altres instal·lacions i  serveis destinats a la pràctica d’altres esports.  La

quota mensual per a majors de 16 anys al Reus Ploms és de 32,90 euros, i el preu per als

adults al Reus Deportiu és de 38,90 euros. Per als jubilats, les tarifes es redueixen fins als

25,30 euros al Reus Ploms i 29,25 euros al Reus Deportiu. Com a exemple, a la veïna

ciutat de Tarragona, on sí que hi ha piscines cobertes de titularitat i gestió municipal, les

quotes mensuals per a adults són de 16,20 euros, mentre que els jubilats i discapacitats

paguen només 7,40 euros mensuals. A més, hi ha descomptes per a tarifes trimestrals o

anuals.

Per tant, Ciutadans creu que la millor fórmula perquè tots els nostres veïns puguin accedir

a aquestes piscines és la de realitzar un conveni amb aquests dos clubs esportius, amb

l’objectiu  que  ofereixin  preus  més  reduïts  als  ciutadans  perquè  puguin  utilitzar  les

instal·lacions de la piscina coberta en horaris de més baixa afluència de socis.



Amb això, aconseguirem que tots els reusencs puguin anar a les piscines cobertes de

Reus i practicar durant tot l’any la natació, esport que aporta nombrosos beneficis per a la

salut i molt adequat per a la gent gran o persones amb discapacitats, que potser no poden

practicar altres esports per tenir determinades malalties, lesions o minusvalideses. 

Por tot això, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer. Que l’Ajuntament de Reus es posi en contacte amb els clubs Reus Ploms i Reus

Deportiu per valorar el seu interès i estudiar la possibilitat de formalitzar un conveni entre

aquestes  entitats  i  el  consistori  per  al  foment  de  l’ús  de  les  instal·lacions  de piscina

coberta.

Segon. Que l’Ajuntament de Reus realitzi un estudi de viabilitat econòmica per poder dur

a terme els convenis abans esmentats, amb l’objectiu que s’ofereixin preus reduïts als

ciutadans que vulguin utilitzar  les piscines cobertes en horaris  de menor afluència de

socis.

Tercer. Que  aquests  convenis  incloguin  preus  més  reduïts  i/o  subvencionats  per  a

persones en situació d’atur, jubilats, pensionistes i discapacitats.

Quart.  En el  cas  que els  clubs abans esmentats  no  s’avinguin  a  formalitzar  aquests

convenis, que l’Ajuntament de Reus elabori un estudi de viabilitat econòmica per valorar la

possibilitat de construir a la ciutat una piscina coberta municipal.
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