Cercle Podem Vilassar de Mar
Acta reunió 12 de juny de 2017

Acta de la reunió del 12 de juny de 2017
Assistents:
MC, JA, CG, FJ i ZS.
Comença la sessió a les 19:00h amb el següent ordre del dia:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Salutació i reunió amb les Enllaços Comarcals
Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
Informació EO’s Municipals sobre la reunió del dia 26 de maig
Valoració de l’acte del dia 7 de juny “Debats sobre el Referèndum”
Valoració acte Universitat Social del dia 9 de juny sobre Salut
Informació Secretari General
Informació Regidora
Precs i preguntes

La reunió està prevista amb les dues enllaços comarcals. Aquestes són reunions que s’estan
fent arreu del territori. A l’espera que arribi una de les dues enllaços, es continua amb l’ordre
del dia.
Punto 0. Aprovació de les actes anteriors. Queda aprovada l’acta de la reunió del dia 22 de
maig.
Punto 2. Informació EO’s Municipals sobre la reunió del 26 de maig. S’informa de la reunió
mantinguda el passat 26 de maig. Es farà arribar l’acta d’aquesta reunió en quan ens arribi, en
aquests moments s’estan fent les modificacions. S’informa també que la següent reunió tindrà
lloc el 30 de juny a Palafolls. S’enviarà ordre del dia d’aquesta reunió.
Arribats a aquest punt comença la reunió amb les enllaços. Es fan una sèrie de preguntes per fer
una composició de com està el Cercle, si te Secretaria General, Consell Ciutadà, si tenim
regidors/es, etc. Així mateix informem de les pròximes accions del Cercle i del Partit i de les
propostes de treball i objectius.
Es fan les valoracions del debat sobre el referèndum i de l’acte sobre salut. Sent que la reunió
s’allarga, es deixen sense tractar els punts 4 y 5 quedant ajornats per la següent reunió.
Sense més n temes a tractar acaba la reunió a las 21.30h, quedant convocats per al 3 de juliol.
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