
Acta diumenge 23/10/2011 

- Privatització pisos de lloguer social 

Incasòl s’ha venut una sèrie de pisos que eren de lloguer social a 

Alella, Masnou i Teià.  

Noticia. 

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Incasol/vende/edificios/piso

s/sociales/hacer/caja/elpepuespcat/20111021elpcat_3/Tes  

·Es consensua posar-nos en contacte amb les assemblees del pobles 

afectats i que demanin informació a cadascú dels seus ajuntaments i 

quedar algun dia per fer una posada en comú. 

·Es consensua entrar una instància demanant per quins pisos són, si 

l’ajuntament ha tret algun tipus de benefici per haver cedit els 

terrenys, en quines condicions s’ha portat a terme la venda, com 

afectarà a la llista d’espera, si els nous compradors establiran criteris 

nous... 

 

- Trobades Maresme, trobada catalana, altres assemblees(pineda) 

Proposar trobar-nos a Ca n’Humet dissabte 5 a les 17:00. 

No anirem a la trobada de Catalunya, però hauríem d’aconseguir els 

consensos a que s’arribin allà per tal de desenvolupar-los a la trobada 

d’assemblees maresmenques. 

 

- Difusió 

·Flickr es farà reestructuració, límit 10 fotos per acte, les diferents 

persones que disposen de fotos dels actes les pujaran. 

·Ustream es quedarà com a plataforma pels vídeos. Es farà una 

estructuració dintre per que sigui fàcil el seu visionat. 

S’està treballant en comptar amb una càmera millor pel proper Ple. 

  

- Es comenta el que va passar el dimarts a la presentació del procés del 

Pla de participació ciutadana. 

 

- Ple 



·Mentre es debat el succeït al Ple, una de les conclusions és que el 

regidor no va dir la veritat quan se li va preguntar pel succeït dimarts 

a la sessió de treball amb entitats del Masnou on van presentar el Pla 

de participació i que l’equip de govern no ens van respondre sobre la 

qüestió de la seva valoració sobre la conducta i el mal to emprat per 

aquest. 

Deixem un marge de temps per a la resposta, que ens van dir ens 

farien arribar i en cas de no rebre-la la demanarem per instància. 

·Constatem que la informació continua sense fluir dintre del 

consistori entre l’equip de govern i l’oposició, el que fa que els 

acords siguin de mínims i que en alguna ocasió s’agafa algun punt 

proposat per un altre grup. 

 

- Objectius 

Es farà un recull de municipis on es fan pressupostos participatius i 

un de diferents plans de participació una mica desenvolupats. 

 

 

 


