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ROGÓ DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE AS DEFICIENCIAS DOS
CAMPOS DE FÚTBOL DO SERGAS E AS CANCELAS

O campo de fútbol municipal do Sergas presenta graves deficiencias que non garanten unha práctica

deportiva segura e que, segundo a valoración de diversos técnicos especializados, non se solucionaría

coa substitución do céspede. É por iso que, con cargo ao orzamento municipal de 2018, contratouse a

redacción dun proxecto que inclúe tanto a renovación do terreo do xogo como a construción dunha

zona complementaria para adestramento e a dotación de torres de iluminación. A execución desas

actuacións estaba orzada en 517.082,56 euros, tal e como consta no informe do departamento de

Deportes entregado durante o traspaso de poderes, que tamén informaba da realización dun

modificado do proxecto para incorporar algunhas mellaras a nivel eléctrico. En todo caso, os técnicos

municipais consideran que os arranxos do campo do Sergas son de extraordinaria urxencia.

A maiores, o departamento de Deportes ten outros dous proxectos redactados para executar melloras

conxuntas no campo de fútbol do Sergas e no das Cancelas: instalación de cantinas (16.592,59 euros);

e construción de almacéns (63.659,38 euros). Con respecto ao campo de fútbol das Cancelas, sería

tamén necesario actuar sobre o seu terreo de xogo, que se atopa en mal estado despois de 12 anos

de uso, posto que a vida útil media dun campo de herba sintética é de 10 anos.

Tendo en conta todo o anterior e as demandas continuadas das equipas e persoas usuarias destas

jnstalacións municipais, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta o seguinte:

SOLICITA:

1. Que o gobernó municipal aprobé de maneira definitiva o proxecto de mellora do

campo de fútbol do Sergas, de cara a incorporar o orzamento necesario no proxecto

de orzamentos municipais de 2020.

2. Que o gobernó municipal aprobé de adopte as medidas necesarias para a

substitución do céspede artificial do campo de fútbol das Cancelas.
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