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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número: M2412022000023 En contra de la instal.lació d'una pista de 
gel a la Plaça Narcís Lunes. 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Sant 
Vicenç en Comú-Podem, en contra de la instal·lació d'una pista de gel a la Plaça 
Narcís Lunes.

El  passat  2019,  el  ple  de  Sant  Vicenç dels  Horts  va  aprovar,  a  proposta  del  
moviment Fridays for future, declarar l'emergència climàtica del nostre municipi.

La proposta elevada a ple mitjançant Declaració Institucional, instaba a adoptar un 
seguit de compromisos a complir, sempre seguint l'objectiu principal de reduir les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle, incorporant accions en el nostre dia a dia 
per tal d'adaptar-nos al canvi climàtic i combatre’l.

El paradigma actual obliga les administracions públiques a estar molt pendents 
d'aquesta greu problemàtica en la seva presa de decisions. Els ajuntaments han 
de ser els primers en donar exemple a la ciutadania amb els seus gestos envers  
el canvi climàtic.

Això no obstant, ja l'any passat, el govern de Sant Vicenç dels Horts format pel  
PSC i Ciutadans va impulsar la instal·lació d'una pista de gel de 250 m² a la plaça
Narcís  Lunes.  Una  mesura  molt  allunyada  a  pal·liar  els  efectes  de  la  crisi 
climàtica.

La pista encarrega aquest any té unes dimensions de 25x10 metres i l’Ajuntament 
disposarà d’una escomesa de 90 KW per a la seva instal·lació i refrigeració. Amb 
aquestes  dades,  podem considerar  que  la  seva  instal·lació  tindrà  un  consum 
estimat  d’uns 25.000 litres d’aigua,  en un moment on els pantans catalans es 
troben per sota del 40% de la seva capacitat de mitjana, i, amb el màxim consum 
energètic, el cost pot arribar als 650€ per dia, superant els 15.000€ mensuals.

A més del cost mediambiental que la nova instal·lació de la pista de gel tindrà 
sobre  el  nostre  municipi,  cal  tenir  en  compte  el  cost  econòmic,  agreujat  per 
l'increment exponencial del preu de l'electricitat, que avui dia es troba disparat fins 
a 400 € el  MWh. I tot això en un context econòmic de crisi,  on la inversió en 
despesa  social  serà  més  que  necessària.  Fet  que  no  creiem que  sigui  gaire 
compatible amb aquest projecte, el qual contradiu totalment el relat ecologista i  
conscienciat amb el canvi climàtic que exposa el govern municipal.
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Cal recordar també que la Unió Europea ha exigit als països que en formen part 
un pla de mesures per reduir el cost energètic, fruit dels seus alts preus i de les 
restriccions que Rusia està imposant en la seva distribució. 

En el  cas  concret  d’Espanya,  el  Govern  va  aprovar  l’1  d’agost  un  paquet  de 
mesures per  reduir  el  consum energètic  un 7%. Rebaixar  la  calefacció als  19 
graus a l’hivern i pujar la climatització als 27 graus a l’estiu , apagar les llums als  
edificis públics a les 22h o el tancament dels accessos a botigues abans del 30 de 
setembre són algunes d’aquestes iniciatives. 

En  un  context  de  control  de  despesa  energètica  per  part  de  totes  les 
administracions públiques, costa entendre que el Govern de Sant Vicenç torni a 
fer una proposta d’instal·lació de pista de gel al nostre municipi. Més enllà del cost 
de la instal·lació de la mateixa, l’alt preu de la llum farà que la despesa energètica 
sigui molt elevada i se n’hagin de fer càrrecs totes les vicentines i vicentins, en un 
moment on moltes famílies tenen problemes greus per poder  pagar  les seves 
factures de llum i gas.
 
Considerem que hi ha alternatives molt més sostenibles per fomentar l'oci juvenil, 
així  com  per  dinamitzar  el  comerç  local.  Els  recursos  que  requereix  aquest 
projecte del govern municipal podrien anar destinats a la creació d’una campanya 
específica  de  comerç  local  en  época  nadalenca,  promoure  fires  de  nadal 
sostenibles  o  generar  zones  de dinamització  comercial  i  d’oci.  Propostes  que 
s’adaptarien millor al context actual que no pas la instal·lació d'una pista de gel  
d'aquestes dimensions. 

Cal pensar en el futur i no ser curtterminista. Ens trobem en un moment on les 
paraules buides no valen per res. És necessari actuar i ser conseqüent amb la 
situació d'emergència climàtica que estem vivint en el present i que tindrà greus 
efectes en els temps venidors.

Es proposa al Ple amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa General 
l’adopció del següent:

ACORDS

PRIMER.-  Instar  a  l’Ajuntament  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  a  reconsiderar  la 
decisió d’instal·lar una pista de gel al nostre municipi, suspenen la licitació que 
està en curs amb aquest objectiu. 

SEGON.-  Instar  a  l’Ajuntament  a  planificar,  conjuntament  amb  la  Unió  de 
Botiguers i Sant Vicenç Suma, una campanya de nadal amb diferents activitats,  
promocions i campanyes, destinant els recursos pressupostats per la instal·lació 
de  la  pista  de  gel  i  les  despeses  energètiques  que  s’en  derivarien 
(aproximadament,  80.000€)  per  garantir  una  bona  temporada  nadalenca  als 
establiments vicentins.
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TERCER.-  Instar a l’Ajuntament a obrir  una línia de subvencions destinades al 
pagament dels subministraments energètics als comerços vicentins.

QUART.- Donar trasllat dels presents acords a les Associacions de Veïnes i Veïns 
de Sant Vicenç dels Horts, a la Marea Bàsica, a la Unió de Botiguers, a Sant 
Vicenç Suma, a Fridays for future, a Greenpeace i a ecologistes en acció.

Sant Vicenç dels Horts, a data de signatura electrònica 
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