
 
 
  
 
 
 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR A L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES PER 

RECUPERAR LA PISCINA EXTERIOR DE CAN VIDALET.  

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Fa més de 20 anys el Govern d’Esplugues va clausurar la piscina situada junt a l’antic 

poliesportiu de Can Vidalet del C/Glicines amb C/Eucaliptus, per tal d’adequar-la a la 

normativa reguladora. Aquest tancament encara és efectiu a data de l’avui. 

Aquest fet, junt amb el tancament de l’antiga piscina de Les Moreres, fa que la piscina 

situada al parc dels Torrents sigui l’única piscina pública exterior d’Esplugues. Durant els 

darrers anys s’ha posat de manifest de forma objectiva que l’aforament de la piscina dels 

Torrents és insuficient per tal de cobrir la totalitat de la demanda de la Ciutat.  

A data d’avui no es coneix cap concreció per part de l’actual Govern d’Esplugues en 

relació a la recuperació de la piscina exterior de Can Vidalet. Una piscina que, per al grup 

proposant, és una prioritat.  

Atès que no existeix ni planificació a mig o llarg termini per a estudiar la viabilitat de 

recuperar l’esmentada piscina, ni es contempla a nivell de pressupost municipal vigent, 

ni consta concreció al Pla Anual de contractació aprovat per la Junta de Govern Local de 

data 14 de maig de 2021, el Grup Municipal Popular a l’Ajuntament d’Esplugues proposa 

els següents  

 

ACORDS: 

PRIMER: Que la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat estudiï, en el termini 

màxim de sis mesos, les propostes que els diferents grups municipals en relació a la 

recuperació de la piscina de Can Vidalet.  

 



 
 
  
 
 
 

 

SEGON: Que el Ple de l’Ajuntament d’Esplugues es posicioni formalment a favor de 

recuperar la piscina exterior de Can Vidalet i que aquesta sigui una realitat en els propers 

15 mesos.  

 

Esplugues de Llobregat, a  data de la signatura electrònica  

 

 

 

 

Marcos Sánchez Siles 

Regidor – Portaveu Grup Municipal Popular 

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

 

MARCOS 
SANCHEZ 
SILES - DNI 
47896141K 
(TCAT)

Firmado 
digitalmente por 
MARCOS SANCHEZ 
SILES - DNI 
47896141K (TCAT) 
Fecha: 2022.07.05 
14:36:12 +02'00'


