Assemblea AMICM
AAVV Barceloneta – Sant Magí
07.09.2015
20h
Com a qüestió prèvia es proposa que sigui el Roderic Villalba qui faci l’acta d’avui.
1. Es dona la benvinguda als assistents, 32 anotats a la llista.
2. No es pot aprovar encara l’acta de l’assemblea del 20.07.2015 per raons tècniques.
3. Organització.
Se’ns farà arribar un document per debatre a la propera assemblea.
4. Comissions .
Aquest estiu han sortit temes com ara el de la sanitat. HI ha persones
interessades en el tema: Montse Romagosa, Toni Llovet, Pilar Sánchez. Es
demana continuïtat.
Altres comissions que es poden posar en marxa, si hi ha prou gent interessada:
urbanisme, educació, energia, solidaritat i cooperació internacional, migracions
I serveis socials, cultura.
Es debat sobre el volum de comissions o grups de treball. Es decideix posar en
marxa les que sigui possible i anar incorporant tanta gent com es pugui, al
marge de quin sigui el model de funcionament de l’AMICM que finalment
s’aprovi. Es formen les comissions d’Educació i Migracions. Es demana que la
comissió d’Urbanisme sigui transversal.
Es faran públiques les convocatòries per part de Comunicació. Els regidors
hauran d’estar informats de la tasca feta per les diferents comissions.
5. Funcionament: AMICM o VeC?
Es valoren els avantatges i inconvenients de les dues fórmules. Es decideix
que, un cop aprovada la nova proposta d’organització, es concretarà la formula
legal.
6. Local.
La disponibilitat d’un local facilitaria la conservació del patrimoni, la vida
associativa, la cohesió, l’atenció al públic... Es faran gestions per trobar algun
local al centre. Per fer-les, s’apunten els companys Agustí Villarroya i Xavi
Cadafalch.
7. Bases de dades.
A hores d’ara tenim un llistat amb una informació bàsica. Caldria ampliar-la i
revisar-la. Cal ser curosos amb el tractament de les dades I ajustar-se a la

legalitat. L’assemblea ha de nomenar una persona que la gestioni I se’n faci
responsable. S’encarrega al Grup de Comunicació que faci una proposta de
formulari per elaborar la base de dades.
8. Representants als òrgans municipals.
Se’ls demana que assisteixin a les assembles. I que facin arribar als dos
regidors del grup còpia de les convocatòries i un breu resum de les decisions
preses.
Es veu oportú que hi hagi un petit espai al web amb informació sobre les
reunions de les comissions informatives.
9. Portaveus del moviment.
No es considera necessari que n’hi hagi. Els regidors I els representants dels
grups de treball ja faran aquesta feina.
10. Mocions.
Es demana que es reflexioni sobre els criteris i l’oportunitat a l’hora de
presentar-les.
11. Moció animalista.
Es reelaborarà la proposta I es tornarà a presenta.
12. Ciutat acollidora.
Es treballarà més el tema i en tornarem a parlar.
13. Economia.
No s’aborda el tema per falta de temps.
14. Compte corrent de l’AMICM
Obert a la Caixa d’Enginyers. Amb un saldo de 1950,60 €
15.Compte grup municipal.
Encara no tenim el número de compte. S’està tramitant.
16. Canvi secretari/ària.
No s’aborda el tema per manca de temps.
17 Propera assemblea.
El 28.09.2015 doncs el proper ple municipal serà el 29.09.2015.

A ¼ i ½ d’11 de la nit es dóna per acabada l’assemblea.

