MOCIÓ SOBRE EL MANTENIMENT DEL COMPLEX EXPORTIU MUNICIPAL
Que presenta el grup municipal de CpF al Ple d’aquesta corporació.
Atès que vam presentar moció fa mesos sobre la gestió del Complex Esportiu Municipal, en la
qual vam demanar en la sessió un llistat de desperfectes que no s’estan reparant fa mesos i
que es va manifestar compromís del govern per al seu condicionament.
Atès que hem demanat en diversos plens ordinaris sobre l’estat de les reparacions de
manteniment, ja que encara no s’han portant a terme, i el regidor d’Esports s’ha negat
reiteradament a contestar sobre el que es pregunta i ens remet a que passem pel seu despatx
per informar-nos sobre aquesta qüestió.
Atès que la legislació municipal obliga els regidors a respondre les preguntes que se’ls formulen
en la sessió plenària o en la propera si no ho tenen preparat, i a més el regidor responsable té
dedicació plena i, per tant, no hi ha excusa per al compliment de les seves funcions.
Atès que és una manca de respecte al Ple de l’Ajuntament no informar sobre qüestions que es
demanen en la gestió de la responsabilitat de l’Àrea que té delegada per l’alcaldia.
Els sotasignats proposen al Ple l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Instar el govern municipal que informi en sessió plenària sobre l’estat de
manteniment dels desperfectes del Complex Esportiu Municipal que hem demanat en un Ple
ordinari, i de quan es portarà a terme la seva reparació, per la negativa del regidor d’Esports a
fer-ho en el plens que se li ha demanat.
Segon.- Trametre aquest acord a l’Àrea d’Urbanisme i a l’Àrea de Cultura, Educació, Infància i
Joventut.
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