
 

 

Cercle Podem Vilassar de Mar 
Acta reunió de setembre de 2017   

 

 
 

Acta de la reunió del 4 de setembre de 2017 

 

 

Assistents:  

 

GP, IM, MC, JA, CG, FJ i ZS. 

 

GP i IM s’incorporen a la reunió una vegada conclòs el punt 1 de l’ordre del dia.  

 

Comença la sessió a les 19:00h amb el següent ordre del dia: 

 

0. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

1. Assemblea General de Podem Catalunya 

2. Informació Secretari General 

3. Informació Municipal 

4. Pròximes reunions i actes/propostes. Calendari 

5. Precs i preguntes 

 

 

Punt 0. Aprovació de l’acta anterior. L’acta de la reunió anterior (31 de juliol) queda 

aprovada. 

 

 

Punt 1. Assemblea General de Podem Catalunya. Es reprèn aquest punt donat que va 

quedar pendent posar en marxa la petició des del Cercle de Podem Vilassar de Mar de la 

celebració d’una Assemblea General de Podem Catalunya i que ja es va decidir en la reunió 

anterior. Es redactarà l’escrit de petició.  

 

 

Punt 2. Informació Secretari General. S’informa sobre el acte previst per l’onze de 

setembre a Barcelona amb la participació del Secretari General de Podemos, Pablo Iglesias.  

 

Si informa també dels pròxims dos actes de la Universitat Social, un a celebrar el 16 de 

setembre, que seria la segona part de l’acte sobre Xile fet fa uns mesos, i el segon acte seria 

sobre Veneçuela, amb la participació del cònsol i a portar a terme el dia 6 d’octubre.  

 

Es comunica també al Cercle que Podem Vilassar de Mar participarà a l’ofrena de flors prevista 

dins dels actes de l’11 de setembre a Vilassar de Mar. Com anys anteriors es farà 

conjuntament amb el grup municipal Vilassar de Mar Sí que Pot/Sí Puede.  

 

 
3. Informació Municipal. La regidora informa dels temes oberts en aquest moments i més 

propers en el temps: El Reglament de Salut, la posada en marxa de la moció del PSC d’ajuda 

als autònoms, el treball sobre Mobilitat i la constitució de la taula de treball per les ordenances 

fiscals.  

 

Entre aquestes ordenances estan les presentades pel grup municipal Vilassar de Mar Sí que 

Pot/Sí Puede i aprovades en Ple, una sobre les elèctriques i l’altre la tassa al caixers dels bancs 

(per ocupació de via pública).  



 

S’informa també de les mocions que es presenten al Ple d’aquest mes de setembre, una sobre 

les excepcions fiscals a l’Església Catòlica i l’altre per la constitució d’un grup de treball per 

l’estudi del contracte de la gestió dels residus i de proposta d’un de model donat que el 

contracte amb l’empresa que porta aquesta gestió acaba el 2019.  

 

Així mateix s’informa que s’estan mirant ja les dates per celebrar l’acte sobre “L’estat de la 

ciutat”. Aquest acte, amb la participació de tots els grups municipals que conformen el 

consistori, tractaria tant de la feina feta pels grups polítics en aquests dos primers anys de 

legislatura, com de les propostes de futur. La data probable serà finals d’octubre.  

 

 

4. Pròximes reunions i actes/propostes. Calendari. A més dels actes ja parlats durant la 

reunió, es concreta la pròxima reunió del Cercle per al 25 de setembre. Com sempre s’enviarà 

la proposta de temes per al ordre del dia per concretar-la abans de la seva publicació al 

Facebook. 

 

Es fa una proposta per treballar la possibilitat de concretar un acte, dins dels curs de la 

Universitat Social, sobre Medi Ambient (amb temes com la gestió de residus i altres).  

 
 

Punt 5. Precs i preguntes. Cap de les persones presents fa intervenció, per tant es dona per 

finalitzada la reunió a les 21.15h, quedant convocades per al 25 de setembre a la mateixa hora 

i lloc. 

 

 


