
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(07/07/14 – 11/07/14)

Reunions realitzades :

– Consell Municipal de l'Esport : Ens fan un breu comentari sobre la temporada esportiva que
ha acabat. Cap novetat, molt pocs actes i els de sempre, ( S.Esperit Olímpic, campanya cap
nen sense nedar,a part del funcionament diari amb cada club). Tant des de la regidoria com de
RELLSA estan totalment centrats en el Mundial de patinatge.  Premis esport i ciutat : Com
cada vegada que tenim reunió, comentem el tema de dels premis esport i ciutat. La cerimònia
de premis es farà la  primera setmana de setembre.  Han fet  algunes petites modificacions
sense importància a les bases dels premis. Sincerament son uns premis que fan per intentar
tenir a tots els clubs contents. No li veig la utilitat per les hores que s’hi perden.  Campionat
Mundial  de Patinatge :  Tema central  i  únic que tenen entre mans.  Suposo que es el  que
vendran l’any vinent a les eleccions. Primerament el campionat no té pressupost , i es d’aquí 3
mesos. A nivell de econòmic, subvencions, venta d’entrades diuen que funciona molt bé , però
tenen problemes de trobar patrocinadors , per això no tenen el pressupost tancat. Tenen que
arreglar aquest estiu les goteres i canviar el parquet del pavelló. A més, estan esperant firma
amb els jocs mediterranis una partida de diners ( aprox. 1.800.000) . com que no ho tenen
signat , no han fet obres. A part de les goteres i el parquet , que són obres que han de fer ja ,
per no fer el ridícul durant el campionat, el mundial requereix altres coses que el pavelló no té,
com per  exemple  vestidors  .  sols  en  disposa  de  6,  amb un campionat  ,que amb un  dia
participen 20 països , mínim en necessitaran 5 més , i el marcador també l’han de canviar. Per
tot  això estan pendents dels  diners dels  jocs del  mediterrani,  si  aquets diners no  arriben,
m’imagino que les despeses s’incrementaran. A nivell logístic , col·locaran carpes a fora , faran
un  village,  i  estan  acabant  de  tancar  coses  La  campanya  per  buscar  voluntaris  ,  els  ha
funcionat, i el nivell de venta d’entrades per ara va força bé. Altres : Les subvencions per les
entitats seran les mateixes que l’any passat. 70.000 pel transport dels equips i 10.000 pels
clubs.

– Consell Municipal Gent Gran : El representant no hi pot assistir per motius d'agenda. 

– Consell Municipal Serveis Socials : La representant no hi pot assistir per motius d'agenda.

Reunions previstes:

– Comissió Informativa Serveis Persona – 14 juliol
– Comissió Informativa Serveis Econòmics – 14 juliol
– Comissió Informativa Serveis Urbanisme – 14 juliol
– Junta de Govern Local – 14 juliol
– Agència Reus Promoció – 15 juliol
– Junta de Portaveus – 18 juliol
– Ple – 18 juliol

Actes on som convidats:

– Festes de la Pastoreta – 7 al 13 juliol
– Festes del Barri del Carme – 12 i 13 juliol
– Festa Major Urb. El Pinar – 12 i 13 juliol
– Acte primera pedra Residència Amposta – 14 juliol
– Festes Associació Veïnal d'Amics Barri Fortuny – 18 juliol
– Sopar benèfic Lliga contra el càncer – 28 novembre



Comentaris :

– Difonem acte de la CUP del dissabte 19 de juliol a les 8 del vespre a la plaça Abat Oliva: http://
reus.cup.cat/noticia/independencia-para-cambiarlo-todo


