
    GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU 
 

 

PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DAVANT EL 

PLE DE LA CORPORACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN POLIESPORTIU A PUIG 

D’EN VALLS. 

 

Des de el grup municipal socialista considerem que Puig d’en Valls mereix des de fa molts 

anys unes instal·lacions esportives d’acord a l’elevat nivell esportiu que es viu al poble. 

Esports d’equip com l’handbol i els bàsquet femenins han arribat a nivells que pocs esports 

han arribat a assolir, a cap altre esport, a nivell insular.  

 

Aquest fet diferenciador s’ha de continuar impulsant amb unes instal·lacions esportives que 

ajudin els clubs esportius a continuar fent aquesta feina de transmissió de valors entre els i 

les joves del nostre municipi, així com per a persones adultes.  

 

És una obligació urgent per part de les administraciones públiques, dotar d’un poliesportiu 

amb unes mides, capacitats i equipaments adaptats a les necessitats actuals. Unes 

instal·lacions que donin cabuda a totes les hores d’entrenament que són necessàries, amb 

vestuaris per a tothom i a on la comoditat de tots els clubs del poble permeti un creixement 

esportiu i social, tant d'esportistes, com del seu nivell esportiu. L’esport és un dels pilars bàsics 

en les relacions socials dels municipis, impulsar l’esport és impulsar la vida dels pobles de 

forma saludable i compromesa.  

 

A la vista de tot això el grup municipal socialista formula davant el Ple de la corporació la 

següent  PROPOSTA D’ACORD: 

 

1. El ple de l’Ajuntament de Santa Eulària acorda el compromís d’incloure en el 

pressupost de l’any 2021 una partida pressupostària per a la construcció d’un pavelló 

a Puig d’en Valls. 

 

2. El Ple de l'Ajuntament de Santa Eulària acorda instar al Consell Insular d’Eivissa a 

colaborar en la financiació al 50% en la construcció d'un pavelló en la localitat de Puig 

d'en Valls com a continuació de la col·laboració iniciada la legislatura anterior per 

millorar les infraestructures esportives. 
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