Cercle Podem Vilassar de Mar
Acta reunió 22 de maig de 2017

Acta de la reunió del 22 de maig de 2017
Assistents:
MC, JA, CG i ZS.
Comença la sessió a les 19:00h amb la següent proposta d’ordre dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors.
2. Informació EO's municipals.
3. Situació Podem Maresme.
4. Informació Secretari General.
5. Informació Regidora
6. Precs i preguntes

Punto 1. Aprovació de les actes anteriors. Queda aprovada l’acta de la reunió del dia 4 de
maig.
Punto 2. Informació EO’s Municipal. Se informa de l’ordre del dia de la reunió de l’EST del
Maresme, que serà el pròxim divendres, 26 de maig a les 18h. a Tiana. Tanmateix es recorda
que la pròxima reunió del Cercle, el 12 de juny, serà amb les Enllaços Comarcals.
3. Situació Podem Maresme. Aquest punt no es tracta ja que les persones participants a la reunió
han de marxar d’hora per diferents causes. Queda ajornat a una pròxima reunió.
4. Informació secretari general. Jesús Arroyo informa del “Cens de militants actius” i dels
“Debats sobre el Referèndum”. Es decideix fer el debat sobre el Referèndum el pròxim 7 de juny, a
les 19.30 hores a l’Hotel d’Entitats. A l’ordre del dia d’aquesta convocatòria s’afegirà, per informar i
portar a terme aquesta fase del Cens de militants actius.
5. Informació Regidora. Manoli Calero informa que ja s’ha convocat, el 26 de maig a les 19h., la
Junta General d’accionistes de la SA Municipal. A l’ordre del dia d’aquesta convocatòria consta com
a punt el nomenament, com a Conseller del Consell d’Administració de l’SA Municipal representant
al grup polític d’ERC, del Sr. José Luis Duato.
6. Precs i preguntes. Es recorda que el dia 9 de juny es portarà a terme un nou acte de la
Universitat Social de Podem Vilassar de Mar sobre Salut.
Es debat també sobre la petició que estan fent els cercles de Catalunya per demanar la convocatòria
d’Assemblea general d’inscrits per tal d’aclarir la situació de les persones que pertanyen a Podem
però que estan participant a Catalunya en Comú. El Cercle de Vilassar de Mar decideix que és
necessària aquesta Assemblea però no tant amb el contingut que demanen alguns Cercles sinó en
el sentit de trobada dels inscrits i inscrites per parlar de la situació del partit, del futur, de com ens
organitzem i altres necessitats de l’organització.
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Es concreta com a punts per la següent reunió del Cercle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Sense més n temes a tractar acaba la reunió a las 20h, quedant convocats per al 12 de juny.
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