BON COP
DE CUP

Explicació de la moció de la CUP, presentada durant el ple de l’1
d’octubre del 2015 per al manteniment i millora del poliesportiu
municipal considerant aquesta obra prioritària davant de noves
construccions per el seu caràcter majoritari i la seva tasca educativa en l’àmbit de l’esport.

Jornada 1

Participants

Assistència
7 persones al públic

Carmina Malagarriga
Xavier Berber
Joan Sans
Montserrat Pérez
Gabriel Curieses
Alfons Ribas
Sònia Magrané
Josep Raja
Dídac Bassas
Miguel Angel del Rio

Incidències
Justament el ple de l’1
d’octubre no va quedar
enregistrat per un error
humà. En el mateix ple,
però, la CUP va presentar una moció per
la millora de la transparència que va ser
rebutjada amb els vots
del PSC

Joan Plana
Olga Navarro
Carles Ribé

00’
Primer quart - Ple 30/07/2015)
01’ Infracció PSC El Grup municipal PSC presenta i aprova amb
Falta personal els seus únics vots el projecte inicial de pistes
de pàdel amb un cost aproximat de 60.000€ .
03’ Infracció PSC En el mateix ple es fa públic que l’Ajuntament
Camp enrere ha renunciat a una subvenció de 10.000€
per fer obres de millora al poliesportiu al no
poder assumir els 60.000€ que li pertocarien, ja que el cost total ronda els 70.000€.
08’ Dades del
El públic de la grada pregunta si l’ajuntament ha
Públic
fet estudis de viabilitat entorn a la construcció
de les pistes de pàdel i el cost de mantenient.
09’ Infracció PSC El Regidor d’esports, Miguel Angel del Rio
contesta que no, que n’hi ha prou veient les
Dobles
pistes de pobles propers de la vila i que ell
personalment vol estar orgullós de l’Arboç
per les seves pistes de pàdel.
Segon quart - Ple 01/10/2015
La CUP presenta la moció per al manteniment i millora del poliesportiu municipal. Es
demana que les obres de millora consistents en l’arranjament de goteres i el canvi
de parquet, esdevinguin prioritàries davant
qualsevol altre inversió esportiva nova. La
moció és rebutjada amb els vots del PSC.
18’ Infracció PSC El PSC sentencia: “Aquí les prioritats les
Antiesportiva establim nosaltres.”
10’
15’

arboc.cup.cat

Tercer quart - Ple 29/10/2015
20’
21’ Infracció PSC El Grup municipal PSC aprova definitivaFalta en atac ment el projecte per a la construcció de les
pistes de pàdel per un valor de 58.997,48€.
Sense fer cap estudi de viabilitat i sense saber el cost del manteniment de l’equipament
fer
La CUP insisteix que les pistes no són una
23’
prioritat i que, en canvi, si que ho és que el
poliesportiu quedi en bones condicions, ja
que té un ús esportiu majoritari.
30’
34’

Quart quart
Des de la CUP es valora positivament la
pràctica de tota activitat esportiva, inclòs el
pàdel.
A data 29 d’octubre de 2015, el poliesportiu
pateix filtracions d’aigua i segueix requerint
un canvi de parquet ja que l’Ajuntament afirma que no disposa dels 60.000€ necessaris per a emprendre l’obra. La seva reparació,
però, no figura a l’ordre del dia. Només hi ha
escassetat pressupostària pel que es vol.
Tot i l’excés d’infraccions comeses, el partit ja el té guanyat per endavant l’equip del
PSC, a causa de la superioritat numèrica. No
obstant, això els jugadors de la CUP no es
retiren del terreny de joc perquè estàn convençuts que un derbi es pot jugar seguint
altres criteris, com ara la quantitat d’usuaris
que fan servir setmanalment el poliesporti,
que són uns 200, i perquè creu que el més
important és participar i educar en l’esport
de base: dels més menuts als més grans.

#poliesportiumunicipal

