MOCIÓ PER L’OBERTURA PROGRESSIVA DELS ESPAIS ESPORTIUS DE LES
ESCOLES I IES PORT DE POLLENÇA I LA SEVA ADAPTACIÓ PER
APROFITAR-LES COM ESPAIS PÚBLICS FORA DE L’HORARI LECTIU.

Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten a consideració del Ple, per
tal que sigui estudiada i debatuda en la propera reunió del mateix, la següent moció per
l’obertura progressiva dels espais esportius de les Escoles Miquel Capllonch, Port de
Pollença i IES Port de Pollença i la seva adaptació per aprofitar-les com espais públics
fora de l’horari lectiu.
Exposició de Motius:
●
Atès que és evident i una demanda de la ciutadania del Port de Pollença la manca
d’espais esportius , parcs infantils i altres espais lúdics.
●
Atès que es freqüent que davant aquesta manca dels espais els joves
hagin d'accedir a les instal·lacions botant per damunt els tancaments de filferradade les
escoles amb el perill que això suposa per fer ús de les instal·lacions esportives sense cap
tipus de control.
●
Atès que cal fer més rendibles aquestes instal·lacions esportives, ja que la
construcció i manteniment han suposat un cost econòmic elevat, i estan clarament
desaprofitades degut a la seva utilització sols en horari lectiu.
●
Atès que hi ha parts dels solars de les escoles que romanen sense construir i on
creixen les males herbes i la brutor fins al punt d’arribar a situacions poc higièniques i
que són espais fàcilment aprofitables com a parcs o zones verdes.
●
Atès que pensem els centres escolars han d’estar oberts als seus alumnes i a la
societat en general el màxim de temps per que aquests els puguin sentir com seus i
estimar-los i cuidar-los.

Per tot això aquets regidors presenten al ple amb la intenció de veure-la enriquida amb
les aportacions de la resta de grups polítics i per la seva aprovació si procedeix la
següent proposta.

Es sol·licita al ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Sol·licitar als responsables dels centres educatius del Port de Pollença les
reunions necessàries per tal de negociar les condicions per poder obrir i adaptar les
instal·lacions esportives a la ciutadania fora de l’horari escolar
SEGON: Sol·licitar als tècnics corresponents així com a la policia local informes amb la
finalitat de planificar el bon ús d’aquestes instal·lacions així com per planificar els

canvis i les adaptacions que s’han de fer, així com cercar com és pot realitzar el control
d’aquestes instal·lacions.
TERCER: En base als informes sol·licitats en el segon punt procedir de forma
progressiva i ordenada a l’obertura d’aquets espais per tal de que puguin ser aprofitats i
rendibilitzats com espais públics que són.
QUART: Fer extensible l’experiència a Pollença, si funciona la prova pilot al Port.

