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Aquest estiu No es podrà oferir el servei municipal de piscines tal i com seria d’esperar. 

Per què romandran tancades al públic? 

Com ja és conegut per la majoria de persones i en especial les que les heu utilitzat 

aquests darrers anys, les instal·lacions de les piscines estaven arribant al final de la 

seva vida útil.  

Les evidències van ser visibles sobretot l’estiu del 2019, amb incidències reiterades 

amb el sistema de filtració i cloració de l’aigua provocant una molesta terbolesa 

sobretot a les hores de més afluència. El deteriorament de la zona pavimentada ens 

provocava que els arranjaments anuals cada cop duressin menys. La zona de gespa 

deslluïa progressivament tot i les ressembres i manteniments. La ubicació soterrada 

del sistema de filtratge i cloració, cada vegada que s’hi havia d’accedir per solucionar 

problemes de funcionament, posava en risc els operaris per un deficient sistema de 

ventilació i d’evacuació d’aigües. Durant els estius, els veïns de la zona pròxima a les 

piscines, acusaven reiteradament poca pressió en la recepció de l’aigua de boca. 

Aquesta incidència era provocada perquè dia a dia s’havia d’anar reomplint les piscines 

pel fet que no es disposava d’un sistema de compensació d’aigües. Això vol dir  que 

cada cop que s’entrava a qualsevol de les piscines,  bona part de l’aigua desplaçada es 

vesava directament cap al sistema de clavegueram.  

Per aquests i altres problemàtiques l’any 2018  ja es va encarregar un projecte per 

reubicar i canviar el sistema de cloració, filtratge i incorporar un sistema eficient de 

compensació d’aigües, pressupostat amb un valor d’uns 100mil euros. A principis del 

2019 va transcendir  que des de la Generalitat s’articularien importants  ajuts per 

projectes municipals, coneguts com a PUOSC (Plans únics d’obres i serveis de 

Catalunya).  

Amb aquesta perspectiva i contrastant les bases de la convocatòria  vam veure la 

possibilitat de demanar als serveis tècnics que ampliessin les millores previstes i 

incorporessin la reforma integral de les 3 piscines, la zona de paviments, de 

l’enjardinament de gespa i sistema de reg, la zona de recepció, de servei de bar i 

també la millora de la façana exterior de l’edifici de serveis.  L’obra de reforma prevista 

va ser pressupostada amb un valor d’uns 450 mil euros.  

A principis de setembre del 2019, la Generalitat va publicar la convocatòria dels ajuts 

esmentats. En les bases era previst que la resolució definitiva de les ajudes quedés 

resolta a principis de març de 2020. Es va preparar tota la documentació per 



formalitzar la petició d’ajut, en el nostre cas optàvem a 370mil euros. Després de 

superar els diferents criteris de selecció i valoració finalment ens van atorgar prop de 

345mil euros amb la condició de tenir finalitzades les obres, màxim el juliol del 2021. 

Mentrestant es va anar redactant el projecte executiu de l’obra.  

Tothom sap el que va esdevenir al març del 2020. El que ha passat més desapercebut  

per la població en general, és tota la paràlisi administrativa que va provocar la 

pandèmia i que encara acusem. El primer Ple que es va poder realitzar després de la 

paràlisi va ser al maig del 2020 i en aquest Ple, apart de l’aprovació definitiva del 

pressupost 2020, es va aprovar per majoria absoluta el projecte de reforma integral de 

les piscines.  

Com tothom sap, a Linyola l’estiu del 2020 no es van obrir les piscines per raons de 

salut pública esdevingudes per la pandèmia i també per la incertesa de no poder oferir 

un bon servei, sobretot per dubtes en la qualitat de l’aigua per les incidències 

acumulades aquests anys enrere i esmentades. 

No va ser fins al juliol del 2020 que van rebre la resolució provisional de l’atorgament 

de la subvenció del PUOSC. Per iniciar el procediment de licitació de les obres i per 

normativa administrativa ens era necessari disposar de la resolució definitiva. Aquesta 

resolució, tant a nosaltres com a la resta de pobles de Catalunya, ens va arribar a 

principis de desembre de 2020.  Tot i que la paràlisi administrativa més estricta va 

durar uns 3 mesos, la Generalitat va resoldre 6 mesos més tard. En total 9 mesos més 

tard del previst. 

Amb els pocs dies hàbils de desembre, no vam tenir temps material per formalitzar la 

licitació de les obres. Preveient aquest fet amb vistes del retard que acumulàvem, vam 

incorporar el projecte de reforma de les piscines als pressupostos del 2021. Aquest fet 

ens va ocasionar haver de repetir procediments administratius i assumir totes els 

retards temporals ocasionats.  

Tot i així vam concentrar esforços per la tramitació de la licitació i aquesta va quedar 

resolta durant la tercera setmana de maig. Es van presentar 7 propostes a concurs i 

l’empresa adjudicatària ha estat Galitec amb seu a Galícia.  

Com tots els pobles, veient que ens seria impossible arribar a tenir les obres fetes pel 

juliol del 2021 van sol·licitar una pròrroga a la Generalitat. Com a tothom, ens van 

concedir només 3 mesos. L’aprovació d’aquesta pròrroga ens va ser informada fa 

escassament un mes i la vam considerar totalment inapropiada tant per tardana com 

per insuficient. El retard acumulat ha estat de 9 mesos i només ens n’han compensat 3. 

Tot el període sense Govern només ha fet que sumar nous obstacles i ha generat la 

impossibilitat de tenir una interlocució fàcil. 

Veient per una banda que la finalització de les obres ha de ser com a màxim a finals 

d’octubre d’aquest any i que els mesos previstos en el projecte per realitzar les obres 

son 4-5 (aquest és just el temps  que ens  queda des d’ara fins a l’octubre) i que la 



certesa d’una nova pròrroga no la tindrem fins passat l’agost, la setmana passada ja 

ens vam reunir d’urgència tant els nostres tècnics com amb el responsable de 

l’empresa adjudicatària per explicar la situació i coordinar els treballs amb l’objectiu 

d’evitar contratemps i retards en l’execució. Per seguretat es va descartar la 

possibilitat d’obrir les piscines en paral·lel a les obres. També vam descartar ajornar les 

obres esperant una nova pròrroga, perquè no en tindrem cap certesa fins passat 

l’agost. Tot i així hem iniciat la petició d’aquesta.  

No ens resulta gens fàcil haver d’emprendre certes decisions i menys aquesta tan 

impopular. Per desgràcia i sobretot durant aquest darrer any hem hagut de lidiar i 

encara afrontem altres accions i situacions tant o més complexes.  

Altra possibilitat hagués estat renunciar a les obres, perdre l’ajut, pagar compensació a 

l’adjudicatari i l’oportunitat d’arranjar un dels equipament importants del nostre 

poble. A curt termini segurament hagués estat lo més fàcil.   

Sospesant els pros i contres d’aquesta decisió, creiem que la balança a mig i llarg 

termini serà clarament positiva pels beneficis tant a nivell d’oferta de serveis, 

assistencials com econòmics. 

No pretenem ni us podem demanar que aproveu aquesta decisió, simplement 

intentem explicar-vos quina ha estat la cronologia dels fets per justificar i per exposar-

vos la situació.  

Hem contactat amb pobles veïns com Bellcaire, Ivars d’Urgell, Palau d’Anglesola i els 

ho hem explicat. Miraran de possibilitar-nos l’accés a les seves piscines, amb les 

mateixes condicions que ho puguin fer amb els seus veïns. De fet l’any passat, pobles 

com Bellcaire ja ho van fer. 

Som conscients que la  possibilitat d’executar les obres s’ha esdevingut en el pitjor 

moment possible, també de les molèsties i del malestar que aquesta situació generarà. 

Per tot plegat us demanem disculpes i fer l’esforç d’adaptació. 

Us anirem informant de l’evolució de les obres, que és previst que comencin la segona 

quinzena de juny, després de resoldre els darrers tràmits i formalismes. 

 

  

Linyola, a 25 de maig 2021.  


