Reunió NUCLI 3/9/19
Ordre del dia








Inici comissions Nucli i Municipal
Informació grups Municipal, si escau
o Recordatori de grups formats i manera de comunicar-se
informació grup estratègia, si escau
o Recordatori de grups formats i manera de comunicar-se
En el drive hauriem de tenir la configuració dels grups.
Estat plataforma PAR
Informació taula del Si (escau)
Propostes de forma de treballar i comunicar-nos

Recordatoris
- Reunions: nucli una quinzenal; grups de treball: cada grup s'organitza;
assemblea, cada dos mesos, la primera el 6 de novembre per avaluar el
funcionament d'aquest primers mesos.
Cada dia hi ha una persona responsable de fer el resum
-

Informació; es fa un resum de cada reunió (cada dia un assistent diferent) i es
penja al drive. de les reunions del nucli i assemblea es fa un resum que s'envia
als membres de la PAR i es fa un tuit en acabar amb el més rellevant, serveix
de síntesis de la sessió. Estaria bé que el grups fessin resum de les seves
sessions i enviessin a nucli.

________________________________________________________

Resum
Grup de Municipals:
Coordinador Txumi
Hi ha tres grups
- SERVEIS A LA PERSONA : Eulàlia (coord.), Tonyo i Joan
- ECONOMIA I GOVERN: Ton (coord.), Oriol, Joan i Antònia
- URBANISME: Lígia (coord.), Romàn i Ramon
Cada grup s’organitza de forma independent i els coordinadors reporten al nucli les
decisions que es vagin prenent.
Hi ha un grup de whatsapp per cada un dels grups + un de coordinadors
Els dilluns abans del ple: reunió de Junts x Cat + PAR + Regidors (4 per cada grup)
Les reunions del nucli són cada quinze dies. La pròxima serà el 18/9

PAR
Es dissolen els grups existents fins ara. Només es manté el grup de nucli del
whatsapp.
Les reunions de l’Assemblea de la PAR es fan cada dos mesos. La pròxima serà el 6
de Novembre a les 19 a l’Ateneu
Redefinició dels objectius de la PAR. Som conscients de la nostra força i decidim
concentrar l’esforç en una o dues qüestions.
Treballar per un objectiu concret relacionat amb el poble, que ens faci estar actius, ens
doni visibilitat i permiti la incorporació de gent nova al grup.
Triem l’objectiu de transparència i promoure la comunicació i participació ciutadana
amb l’eina que ja tenim. Volem aconseguir més transparència en les actuacions de
l’ajuntament, comunicar què s’hi està tractant i volem explicar-ho a la ciutadania.
Sabem de l’existència a l’Ajuntament de diferents Consells, però ningú en sap el
funcionament.
N’hi ha tres: cultura, educació i esports. Volem saber quin és l’objectiu dels consells,
qui hi pot participar, com es poden fer arribar propostes al consell i com seguir-ne
l’activitat. Qui?

Volem fomentar el debat de temes d’interès per la ciutadania com: Menors immigrants
acollits a l’hotel de Sant Just, el pla urbanístic de Sant Just, especialment els dos nous
barris.
Es decideix que s’analitzarà el pla urbanístic de Sant Just, amb especial atenció als
nous barris, equipaments previstos, inversions, mobilitat.
La idea seria promoure el debat al poble d’aquests temes, tant en actes concrets com
a través de les xarxes.
Organitzar actes al voltant d’aquests temes amb la participació d’entitats i partits afins
JxCat, CUP, ERC i Comuns i especialistes en el tema en qüestió.
Especialista en planificació per fer una jornada. Parlar amb la Cup per anar junts. Idea
de contactar amb la Itziar Gonzalez, per parlar de participació ciutadana i creixement
urbanístic

DEURES PER LA PRÒXIMA REUNIÓ 18/9
Estudiar el pla d’equipaments i serveis
Definir els objectius de la PAR
Idees per col·laborar en la commemoració de l’1-O
Esbrinar el funcionament dels Consells

