
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(30/12/13 –  03/01/14)

Reunions realitzades :

– Consell Municipal de l'Esport : Ens queixem que el regidor ha tardat 7 mesos a convocar la
reunió, i que l'hem hagut de convocar nosaltres perquè ells no ho feien. Ens respon que ha
tingut molta feina i, que si volem comentar quelcom, que convoquem nosaltres altre cop una
reunió. Ens presenten informació sobre el Parc de Nadal. Ens queixem perquè no hem rebut
cap informació al  respecte,  quan l'any passat  vam exigir  que se fes una reunió prèvia.  El
pressupost del Parc cada cop és més baix i les activitats més precàries. L'horari també s'ha
reduit i el volum de públic també. Ens informen que s'ha canviat la gespa i l'enllumenat del
camp de futbol del Barri Montserrat. Expliquen que la gespa extreta s'ha venut al Col·legi La
Salle. Expliquen que a finals de setembre de 2014 se farà el Campionat del Món de Patinatge.
Preguntem quin pressupost tindrà i ens responen que encara no ho saben. Només expliquen
que el Corte Inglés serà l'agència de viatges oficials i que les participants s'allotjaran a hotels
de Reus i Salou. Expliquen que en motiu dels Jocs del Mediterrani de 2017, l'Ajuntament rebrà
2M d'euros per reformar el pavelló olímpic i el camp de futbol municipal.  Tampoc coneixen el
pressupost  que representarà aquest  esdeveniment.  Informen que des de la regidora s'han
destinat  40.000€ al  transport  d'esportistes locals  fora de la  ciutat  i  15.000€ a entits  per  a
l'organització de tornejos esportius. Preguntem al regidor sobre el paper de l'Ajuntament en la
reconversió del CF Reus Deportiu en Societat Anònima. Ens respon que han acordat amb
Joan Oliver que durant 5 anys invertirà diners, a condició de no canviar l'equip de colors ni de
ciutat i de mantenir l'escola de futbol base. Preguntem que passarà d'aquí 5 anys -tenint en
compte l'experiència passada que va tancar amb un gran dèficit que es va saldar amb diner
públic-,  i  ens respon, que d'aquí 5 anys s'acaba el contracte i  que qui vingui de nou s'ho
trobarà com s'ho trobarà.

Reunions previstes:

–

Actes on som convidats:

– Concert de Cap d'Any de la sanitat – 9 gener
– Roda de Premsa Reus Amunt – 21 gener

Comentaris :

–


