
Acta diumenge 30/10/2011

- Trobada Maresme: dissabte que ve es farà una trobada a Ca n’Humet 
(17h).
Ens emplacem a fer els preparatius per a la trobada. Ens hem repartit les 
tasques per a enllestir-ho tot de forma àgil mentre arriben les assemblees.

- Pisos incasòl: s’han publicat els enllaços al bloc.
No esta clar si els 3 municipis van junts. Alella i Teià informen als seus 
webs, Masnou no.
Pel que respecta al tema de trobades i gestions comunes sembla que Teià i 
Masnou van conjuntament.
Hi ha dubtes sobre les condicions que s’imposaran a la venda. Hi ha 
publicades diferents opcions i no s’han confirmat oficialment.
Icv ha publicat una instància que ha presentat (es pot consultar al seu web).
Es demanarà informació de primera mà a les persones afectades. En un 
proper post es demanarà que els afectats en facin arribar cartes o 
notificacions que els hagin enviat.
Estem pendents de rebre resposta a la nostra instància sobre aquest tema.

- Sanitat: Alella i Teià si informen que estan en contra dels tancaments. 
Estem en contacte amb participants de les assemblees d’aquests municipis. 
Quan hagi novetats les publicarem a un nou post.

- N-1: encara que porta uns dies en “stand by” no hi ha cap dubte sobre el 
seu funcionament i l’utilitzarem per desenvolupar les repliques a les 
“respostes” de les instàncies que anem rebent.

- Reglament participació i pressupostos participatius:
Parlem sobre un reglament “tipo” aprovat per la “Comissión Ejecutiva de 
la FEMP” (Pdf), per dictar els punts mínims. El posem en comú per què 
tothom tingui disponibilitat de senyalar aportacions ara que es fan el Pla i 
Reglament del nostre municipi.
Sobre pressupostos participatius disposem d'un pdf on esmenta les 
experiències sobre aquestos. Trobem que a diferents municipis catalans ja 
es porta a terme (Molins de Rei, el Figaró, la Llagostera, sta. Eulalia 
d’Arronsana, sta. Cristina d’Aro, Arenys de mar (pdf)), estem consultant 
Premià de Mar.
Posem en comú els que anem trobant i els debatrem més endavant.

http://acampadamasnou.files.wordpress.com/2011/05/moci__icv-euia_de_rebuig_a_la_venda_de_promocions_d_habitatge_protegit_al_masnou.pdf
http://acampadamasnou.files.wordpress.com/2011/05/moci__icv-euia_de_rebuig_a_la_venda_de_promocions_d_habitatge_protegit_al_masnou.pdf
http://www.iniciativa.cat/elmasnou/documents/3930
http://www.iniciativa.cat/elmasnou/documents/3930
http://acampadamasnou.files.wordpress.com/2011/05/reglamentotipoparticipacionciudadana1.pdf
http://acampadamasnou.files.wordpress.com/2011/05/reglamentotipoparticipacionciudadana1.pdf
http://acampadamasnou.files.wordpress.com/2011/05/experiencies_pressupostos_-part_municipis_catalans_tcm112-137798.pdf
http://acampadamasnou.files.wordpress.com/2011/05/experiencies_pressupostos_-part_municipis_catalans_tcm112-137798.pdf
http://acampadamasnou.files.wordpress.com/2011/05/reglamento-participacic3b3n-arenys-de-mar.pdf
http://acampadamasnou.files.wordpress.com/2011/05/reglamento-participacic3b3n-arenys-de-mar.pdf


- Instàncies: s’estan actualitzant al bloc segon arriben. Resta pendent fer 
repliques de les “respostes”, ja que algunes no aporten la informació 
sol·licitada. Aquesta tasca es desenvoluparà al n-1.
- A ICV-EUiA: Agrair que ens facin arribar les dades en que es van basar 
per presentar la moció en contra de que s’allargui el permís de 
funcionament de la central nuclear d’Ascó (pdf1) (pdf2). Cal demanar que 
la facin arribar al grup del PP perquè sembla que no en tinguin constància 
donades les seves argumentacions al Ple. S’obrirà un fil al N-1 perquè 
encara i això hi una part del que els demanàvem que no han respòs.

- Es considera que s’ha de actualitzar el plafó de la plaça. Es penjaran uns 
retalls de diari i es mirarà d’actualitzar les actes.

- Cinefòrum: hi ha la proposta d’un taller sobre el sistema electoral per part 
d’un col·lectiu. Ens posarem en contacte per tal d’organitzar una trobada i 
compaginar-ho amb el cinefòrum. Cal preguntar si tenen peli/documental  
per tractar. Es confirmarà en breu.

S’aixeca la assemblea a les 22.10h.
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