
 

PROPOSTA DE MOCIÓ PEL BON APROFITAMENT D’INFRAESTRUCTURES 

PÚBLIQUES: ESPAIS ESCOLARS I ESPORTIUS 

Amb la idea que alguns espais públics podrien oferir un servei més extens del que ofereixen, i 

que s’ha de rendibilitzar tan com sigui possible els recursos públics per brindar el màxim de 

serveis a la població, el Grup Municipal CUP Artés proposa al ple de l’Ajuntament d’Artés tres 

mesures.  

Els objectius d’aquestes mesures són, a part de potenciar i ampliar l’ús adequat d’espais 

públics, facilitar espais de relació i trobada entra la població infantil i juvenil, potenciar la 

millora d’habilitats socials, fomentar la pràctica esportiva entre la població juvenil i ampliar   

les zones per al desenvolupament de la pràctica esportiva lliure i del lleure. 

La primera mesura és obrir el pati de l’escola Dr Ferrer en horaris no lectius. La finalitat 

d’aquesta acció seria la de complementar l’oferta d’espais d’ús públic que disposa 

l’Ajuntament aportant un espai per al joc, la convivència i la relació al poble, un context segur i 

de proximitat per als usuaris i les usuàries i un espai per gaudir del temps en família. El que es 

vol és promoure la cultura del lleure, ampliar i optimitzar els espais públics de convivència i 

oferir un espai de trobada i joc aprofitant les instal·lacions escolars, posant-les a disposició de 

la ciutadania. Els horaris d’obertura seran acordats amb el consell escolar de l’escola Dr Ferrer, 

tot i així la nostra proposta  es basa en obrir-los els divendres a la tarda, i dissabtes i  

diumenges en horari diürn. 

En segon lloc, proposem arribar a un acord amb la Generalitat per a poder fer ús del pati de 

l’IES Miquel Bosch i Jover en horaris no lectius. Aquest seria només per a activitats planificades 

i en grup, és a dir, per a grups d’usuaris que amb una certa antelació reservessin l’espai. 

L’horari d’obertura serà acordat amb la direcció de l’Institut Miquel Bosch i Jover, de totes 

maneres proposem treballar la proposta d’horari: cada tarda i caps de setmana en horari de 

llum solar a partir de la finalització de l’horari lectiu. 

En el mateix sentit i encara que no sigui una infraestructura pública trobem oportú treballar 

també per poder utilitzar l’espai de l’escola Vedruna. 

En darrer lloc proposem que es regularitzin les condicions d’ús del camp de gespa de futbol 7,  

del camp de futbol municipal i del pavelló municipal d’esports. Fer-les públiques, 

conjuntament amb les seves taxes, per a facilitar-ne el seu ús. 

És per tot això que el Grup Municipal CUP Artés proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 

següents acords: 

1. Acordar amb l’equip directiu  de l’Escola Dr Ferrer el format per tal d’obrir el seu pati 

en horaris no lectius. 

2. Treballar per arribar a acords amb l’IES Miquel Bosch i Jover i amb l’escola Vedruna per 

tal d’utilitzar els patis respectius en horaris no lectius. 



 

3. Regularitzar les condicions d’ús del camp de gespa de futbol 7,  del camp de futbol 

municipal i del pavelló municipal d’esports, i publicar-les i divulgar-les amb el treball 

conjunt amb les diferents entitats que els utilitzen periòdicament i amb prioritat.  

 

 

 

 

 

 


