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EXCEL�LENTÍSSIM ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT PERE DE RIBES 

 

 

En /Na ....................................., major d’edat, amb domicili a Sant Pere de 

Ribes, carrer............................................., i amb DNI nº                       ,  

 

EXPOSA 

 

 PRIMER.- El /la signant és usuari / usuària de les instal�lacions del Centre 

Esportiu Vallpineda, situades a la Urbanització Vallpineda. Com evidencia una 

simple observació de l’estat actual de les mateixes, apart de la degradació evident 

dels seus àmbits i estructures, es fa ben palès el risc que aquesta situació significa 

per la integritat física de les persones que simplement entrin en les instal�lacions, 

per no dir del perill cert que significa la pràctica de les activitats esportives. 

 En aquest sentit, ja han tingut lloc diversos accidents físics (caigudes), i 

només l’atzar ha evitat haver de lamentar desgràcies majors (caiguda del voladís de 

l’edifici, caiguda d’un fanal d’il�luminació, risc d’electrocució al yakuzzi dels 

vestidors, ...). És qüestió de temps que alguna persona prengui mal, fins i tot de 

gravetat.  

 

SEGÓN: En la darrera Assemblea de la Cooperativa de Consums i Serveis 

de Vallpineda, vàrem ser informats de l’estat del contenciós judicial entre la 
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Cooperativa Vallpineda i Fondat S.A., i la Societat Esportiva Vallpineda. Així 

mateix, ens varen fer avinents els diversos expedients administratius endegats des 

de l’Ajuntament respecte la Societat Esportiva Vallpineda per manca de llicència 

d’activitats i pel mal estat de les instal�lacions, en el sentit descrit en el punt 

anterior. 

 Malgrat ser imprescindible la tramitació administrativa, resulta evident 

que l’Ajuntament ha d’actuar amb tota urgència, donada la situació d’altíssim risc 

que significa pels usuaris, o simplement pels que entrin en el recinte, a fi de no 

haver de lamentar desgràcies personals quan ja sigui massa tard per evitar-les. És 

per això que el/la signat interessa d’aquest Ajuntament que procedeixi al 

tancament i precinte immediat de les instal�lacions del Centre Esportiu 

Vallpineda, en base al greu risc existent de danys personals en cas de 

continuar amb l’activitat. 

 

 Per l’anterior, 

 SOL�LICITA: Que s’acordi per part de l’Ajuntament de Sant Pere de 

Ribes, amb tota urgència, al tancament i precinte de les instal�lacions esportives del 

Centre Esportiu Vallpineda per raons de seguretat, donat el risc imminent de 

producció d’accidents personals, continuant la tramitació dels expedients 

administratius iniciats contra la mercantil que ho gestiona. 

A Sant Pere de Ribes, a quatre de febrer de dos mil quinze. 

 

 

En / Na .................... 

Dni.-  


