L’AJUNTAMENT SIGNA UN NOU CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LES
ENTITATS ESPORTIVES
Per primera vegada,
vegada, s’ha signat un mateix conveni marc amb totes les entitats, que gaudiran
dels mateixos descomptes en l’ús de les instal·lacions
instal·lacions esportives municipals,
municipals, i es comprometen
a assumir diverses contraprestacions.

Maó, 5 d’abril de 2016
Aquest matí, ha tingut lloc al Poliesportiu Municipal de Maó la signatura del nou conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats esportives maoneses. L’acte ha comptat amb la
presència de l’alcaldessa, Conxa Juanola, del regidor d’Esports, Carlos Montes, i dels representants de
les associacions.
Per primera vegada, totes les entitats signaran un mateix conveni, pel qual totes gaudiran dels
mateixos descomptes en l’ús de les instal·lacions esportives municipals. El conveni s’adreça,
principalment, a les entitats que no tenen instal·lacions pròpies, tot i que està obert a totes les
associacions.
Amb el nou conveni, les entitats hauran d’assumir una sèrie de contraprestacions, com la d’acollir
sense cost un nombre determinat d’usuaris derivats dels Serveis Socials de l’Ajuntament, participar en
la Festa de l’Esport o fer tallers al Casal Jove, a les Escoles Esportives d’Estiu que organitza el Servei
Municipal d’Esports o al Casal de Gent Gran.
Per altra banda, cada entitat haurà d’assumir algunes contraprestacions específiques, com la
d’organitzar tornejos en les seves respectives disciplines.
Amb aquest conveni, l’Ajuntament vol contribuir al desenvolupament de les activitats que duen a
terme les entitats, ja que com ha assenyalat Conxa Juanola, “constitueixen un element cabdal de la
vida social i esportiva de la ciutat, i la base de l’educació no formal i de valors”.
Per la seva banda, Carlos Montes, ha volgut destacar que “el nou conveni fa valdre les instal·lacions
esportives municipals, ja que per primera vegada totes les entitats hauran d’assumir un cost per l’ús
d’aquestes, i totes tindran els mateixos descomptes”. A més, amb aquest acord “el conjunt de la
societat maonesa rebrà una contraprestació per l’ús dels espais públics”.
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Les entitats que han signat un conveni de col·laboració són les següents:
BS Menorca Rítmica
Art Gim Club Karate
CE Artístic Mô
Club Natació Maó
Club Ritmo Maó
Associació Acirkaos
Tramuntana Rugby Club
CB La Salle Mahón
Asociación Patinaje Artístico Menorca
UD Mahón
Club Balonmano Mahón
Club Voleibol
CF Sporting de Mahón
Hospital Mateu Orfila
Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca
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