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Assumir responsabilitats              María Dolores. Miralles  
El projecte de la piscina coberta, va ser un dels punts més 
importants del nostre programa, per la legislatura 2007-
2011, vam treballar de valent per aconseguir-la, per això la 
vàrem incloure al Pla Camps, també conegut com “Pla 
Confiança”. Malauradament al 2011 va haver-hi un canvi de 
govern i el nou equip de govern decideix substituir-la per un 
carril -lúdic esportiu fins l’Ermita de la Misericòrdia. 

El nou equip de govern a dia d’avui decideix apostar per la 
piscina, i es convoca un ple extraordinari el 11 de juliol per 
recuperar- la. Nosaltres ens alegrem d’aquest nou canvi  
perquè el considerem un projecte amb més impacte social, 
per això els encoratgem per fer tots els tràmits amb celeritat 
per a que prompte siga una realitat. 

Però una volta més el projecte de la piscina ha quedat 
suspès perquè el jutjat ha anul·lat el ple del canvi de 
projecte, perquè ha estimat un recurs del PP, on es 
denunciava la mancança d’uns informes que justificaven la 
seua substitució. Tots els regidors abans de la convocatòria 
del ple tenim que tindre la documentació al nostre abast per 
poder estudiar-la, revisar-la, per defensar la nostra 
argumentació. També és va ometre un informe del secretari 
on advertia de la viabilitat del projecte. 

Estem decebuts i lamenten que la piscina no es face, 
perquè no hi ha temps material per complir amb els terminis 
d’execució. El PVI sempre ha defensat la piscina, i la seua 
ubicació a la ciutat esportiva, ens hem deixat la pell i ens 
hem partit la cara contra l’alcalde que vol posar-la a 
Leopoldo Querol. Durant molts mesos i desprès de moltes 
reunions amb associacions locals i veïnals, mai a la 
ciutadania, se la va informar que s’havia presentat un recurs 
que podria anul·lar el projecte. Per això no compartim les 
paraules de l’alcalde Enric Pla, on manifesta públicament 
que els informes estaven tots, i que va ser un error 
procedimental dels funcionaris implicats. Estem en 
desacord també quan diu que l’oposició no va dir res al 
plenari, perquè la sentència constata que el secretari 
adverteix que l’expedient no és viable al no contar amb els 
informes tècnics necessaris. 

Després de molts mesos de indefinició per part del govern 
municipal sobre la ubicació de la piscina, ara la seua 
execució és quasi impossible, per això donar la culpa als 
funcionaris es el més fàcil, però crec fermament que són els 
que governen els que tenen que assumir les seues 
responsabilitats. 

 


