INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA CUP
(03/08/15 – 09/08/15)
Reunions realitzades:
–

Junta de portaveus:
Se'ns convoca de manera inesperada el dia anterior per a que dimarts el nostre representant
assisteixi a la Junta de Portaveus, en un lacònic correu en el que únicament se'ns informa que
la reunió està motivada per assumptes relacionats amb assumptes legals. Finalment se'ns
informa que s'ha canviat l'advocat de l'Ajuntament, el sr. Córdoba, per la sra. Maria Saló que
pertany al bufets d'advocats de Cristóbal Martell que defensa, entre d'altres,a Leo Messi, a
Jordi Pujol o a Josep Lluís Nuñez.
Reunió dimecres entre el gerent d'Innova i el regidor Angelergues en la que el primer li exposa
un pla d'inversions al regidor de la CUP. Us en vam escanejar la part que feia referència a a les
propostes d'inversions.
Govern de la Llum:
a) Continuen les reunions per donar impuls a les comissions de la CUP, en aquest cas la
comissió d'educació que comença a funcionar de nou.
https://twitter.com/CUPReus/status/628304179551961089
b) Continuen les reunions per començar a preparar tot allò relacionat amb la participació
ciutadana. Qui vulgui participar-hi o bé estar-ne més informat, si us plau que es comuniqui
amb el 637069001 o bé que enviï correu a abel.guinovart@hotmail.com
c) Contactes diversos per informar-nos de l'assumpte de la Última Llar (maltractament animal)
amb entitats i persones relacionades amb el món que té cura els animals. Es comenta la
possibilitat de treballar-ho, ja sigui com a CUP o en paral·lel amb una mesa participativa.
Reunions fetes:

- Reunió dilluns entre membres del GM i d'economia amb el gestor per tal d'anar avançant en una
proposta contractual per als alliberats de la CUP a Reus. Progressem adequadament.

–

–
–
–
–

Gestió del Grup Municipal:
Fem reunió setmanal en la que apart de passar revista a diferents temes posem fil a l'agulla
en l'organització interna del grup municipal.
Comentaris:
Fem Nota de premsa el dijous pel tema de les aigües de la mina de sota el pàrquing de la
Riera Miró (adjunta).
Fem nota de premsa assumpte animals a la Última Llar (s'està acabant de redactar ara
mateix).
Vídeo ordenança de civisme: https://www.youtube.com/watch?v=V-7Y0N_axKM

