
 

 

 

Cercle Podem Vilassar de Mar 
Acta reunió de 25 de setembre de 2017   

 

 

 

 
Acta de la reunió del 25 de setembre de 2017 

 

 

Assistents:  

 

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

 

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

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

1. Informació sobre la reunió del EST de setembre 

2. Informació Secretari General 

3. Informació Municipal 

4. Referèndum 1 d'octubre 

5. Precs i preguntes 

 

 

Punt 0. Aprovació de l’acta anterior. L’acta de la reunió anterior, 4 de setembre, queda 

aprovada. 

 

Punt 1. Informació sobre la reunió del EST de setembre. S’informa de que la reunió de 

l’Equip de Suport Territorial, que ve celebrant-se una vegada al mes, s’ha ajornat degut a la 

situació política a Catalunya. Sembla ser que es proposa com a dia de reunió el 7 d’octubre 

però no hi ha res definitiu. 

 

Punt 2. Informació Secretari General. El S.G informa de l’acte de la Universitat Social de 

Podem VdM, previst per al 6 d’octubre. L’acte versarà sobre Veneçuela, assemblea constituent i 

poder popular.  

 

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

propers en el temps: El treball sobre Mobilitat, que està a punt d’acabar i la constitució de la 

taula de treball per les ordenances fiscals. També informa de les dues mocions que presenta 

aquest Ple el grup municipal, una sobre la exempció que te l’Església Catòlica als impostos 

d’IBI i l’altra per crea una Mesa que comenci a treballar el contracte que l’ajuntament de 

Vilassar te amb l’empresa que se’n ocupa de la recollida de residus i proposta d’un model de 

gestió. Aquest contracte acaba el 2019.  

 
4. Referèndum 1 d'octubre. S’obre un debat sobre les últimes notícies vers el referèndum de l’1 

d’octubre i sobre les informacions arribades des de Podem Catalunya. 

 

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

per finalitzada la reunió a les 21.00h.  

 


