PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIT
POPULAR SOBRE LA REVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, PER A SER
TRACTADA DAVANT EL PRÒXIM PLENARI D’AQUESTA CORPORACIÓ.

Setembre és sinònim d’inici. Comença el curs escolar, comencen les activitats, i
segur que dins d’aquesta sala hi ha qui s’ha fixat nous propòsits aprofitant l’empenta del
tancament de l’estiu. És per això que, davant de l’inici lectiu i de les activitats
extraescolars, i donant per fet que en alguns casos no s’ha fet, avui portem al PLE una
proposta en positiu, que de ben segur pensem que serà aprovada pel bé de tot el municipi.

Amb l’arribada del setembre, també, és l’hora del vent i del mal temps i pensem,
per seguretat i per previsió, que des de l’equip de Govern s’hauria de fer una repassada
a totes les instal·lacions esportives de que disposa la nostra ciutat. Aquest grup ha rebut
queixes i mostres de preocupació davant l’inici del curs i la necessitat de poder garantir
la seguretat a les seves instal·lacions previ inici del curs.

Dos exemples són, els sostres de les grades del camp de l’Sporting així com de
la Unió, que tant hem alabat durant aquest ple. Dues entitats amb una important massa
social per la qual s’hauria de fer l’esforç de realitzar alguna actuació pel bé general. Són
moltes les famílies i sobretot els fillets que cada dia practiquen esport a ambdues
instal·lacions per lo que no podem permetre que corrin un mínim de risc.

Per tot açò, el Grup Municipal del PP de l’Ajuntament de Maó-Mahón presenta la
següent proposta d’acord:
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1-. Dur a terme una supervisió de totes les instal·lacions esportives del municipi per
garantir-ne la seguretat així com un programa d’actuacions de forma immediata on faci
falta i fruit d’aquesta supervisió inicial.

2-. Fer un seguiment especial o una intervenció més immediata als camps de l’Sporting i
de la Unió, donat que ens costa que amb els primers vents del mes de setembre les
instal·lacions ja han patit desperfectes.

Maó, a 16 de setembre de 2019

Águeda Reynés Calvache
Portaveu del Grup Municipal del PP Maó
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