MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A LA GRATUÏTAT DEL
SERVEI DE BUS LLANÇADORA DEL CENTRE DE SANT CUGAT A LA ZONA
ESPORTIVA MUNICIPAL DE LA GUINARDERA
1. Atès que, a la ciutat de San Cugat s’ofereix una amplia oferta esportiva i són
molts els clubs i escoles esportives que fan ús de les instal·lacions municipals.
2. Atès que, s’ha posat en marxa l’activitat esportiva al nou pavelló de la ZEM de La
Guinardera.
3. Atès que, el 18 de maig de 2017, el regidor d’Esports del nostre Ajuntament va
fer públic en una sessió informativa amb els clubs esportius de la ciutat, que el
Futbol Sala Sant Cugat i l’Escola de Patinatge (EPA) de Sant Cugat deixarien
d’entrenar al Pavelló 3 del ZEM de la Rambla del Celler per a traslladar-se a les
noves instal·lacions de la ZEM La Guinardera a partir de la temporada 2017-2018. I
que el Club de Voleibol de Sant Cugat també traslladaria els entrenaments d’alguns
dels seus equips.
4. Atès que, el 8 de juny de 2017, es va convocar una assemblea extraordinària del
Futbol Sala Sant Cugat amb la presència del regidor d’Esports, la cap del Servei
d’Esports, Àmbits de Polítiques Socials, Habitatge i Esports i el tècnic d’esports, on
es va explicar per part de l’Ajuntament els criteris tècnics del trasllat del Clubs.
5. Atès que, entre les propostes per a una transició positiva cap a la ZEM de La
Guinardera, el Club va demanar un transport públic gratuït en horari de 17.00 a
21.00h
6. Atès que, el regidor d’Esports a l’esmentada reunió es va comprometre a posar a
disposició dels clubs de la ZEM La Guinardera un autobús llançadora gratuït.
7. Atès que, la posada en marxa de les noves instal·lacions a La Guinardera a les
famílies dels esportistes els ha suposat un canvi a la seva logística, donat que, fins
aquesta temporada portaven als seus fills al ZEM de la Rambla del Celler, unes
instal·lacions cèntriques.
8. Atès que, el fet de tenir que anar a La Guinardera els ha pogut repercutir
econòmicament.
9. Atès que, la nova línia de bus llançadora que l’Ajuntament ofereix per connectar
el centre de Sant Cugat amb les noves instal·lacions no és un servei gratuït,
malgrat que els infants de 4 fins a 16 anys poden fer ús de la T16.
10. Atès que, el compromís de l’Ajuntament davant els clubs va ser el d’oferir-ne
un servei gratuït. En conseqüència hem de pensar en els acompanyants dels
esportistes, ja que no tots els nens i nenes poden per la seva edat viatjar sols.
Per tot això, demanem al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer. Oferir gratuïtament el servei de bus llançadora del centre de Sant Cugat a
la Zona Esportiva Municipal de La Guinardera als esportistes
i als seus
acompanyants.
Segon. Dotar d’una partida al pressupost del 2018 i realitzar les modificacions
necessàries al de 2017 per oferir el servei gratuït.
Tercer. Comunicar els acords d’aquesta moció al Club de Futbol Sala de Sant
Cugat, a l’Escola de Patinatge Artístic, al Club de Voleibol de Sant Cugat, a la
Coordinadora d’Entitats Esportives i a qualsevol altre que pugui ser beneficiari del
servei.
Sant Cugat del Vallès, a 26 de setembre de 2017

Aldo Ciprian, Portaveu Grup Municipal de Cs de Sant Cugat

