
DADES DE LA REUNIÓ

Federació

Lloc de la celebració

Data Hora d’inici Hora d’acabament

Acta de Congrés de la Federació Comarcal

COMISSIÓ ORGANITZADORA

Número de militant Nom i cognoms del/de la militant

ORDRE DEL DIA 

En l’ordre del dia figuraran els punts següents: (numerar només els punts necessaris)

Núm. d’ordre Tema a tractar

 1 Elecció de la Mesa.

 2 Aprovació de l’Ordre del dia.

 3 Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta del Congrés anterior (en cas que el Congrés ho estimi opurtú).

Si no es produeix la renovació de la Presidència i de la Permanent, cal afegir els punts de l’ordre del dia necessaris:

 

Si es produeix la renovació de la Presidència i de la Permanent cal incloure els següents punts:
 
 Informe de la Presidència sortint.
 
 Informe econòmic.
 
 Torn de paraules.

 Presentació de les candidatures a la Presidència i Permanent.

 Elecció de la Presidència i Permanent. 
 

Si al Congrés de la Federació Comarcal li correspon escollir Consellers Nacionals:
 
 Presentació, si s’escau, de candidatures a Consellers i Conselleres Nacionals per Congrés Comarcal.
 
 Elecció, si s’escau, dels Consellers i Conselleres Nacionals per Congrés Comarcal.

Per cloure el Congrés, si cal, es pot afegir algún últim punt (cloenda, torn de paraules...)
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Presidència Número de militant Nom i cognoms del/de la militant

Vicepresidència Número de militant Nom i cognoms del/de la militant

 

Secretaria Número de militant Nom i cognoms del/de la militant

 1 ELECCIÓ DE LA MESA

 2 APROVACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA

 3 LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL CONGRÉS REGIONAL ANTERIOR
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  INFORME DE LA PRESIDÈNCIA SORTINT

  INFORME ECONÒMIC

  TORN DE PARAULES

  PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES A LA PRESIDÈNCIA I PERMANENT
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  ELECCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA I PERMANENT

  PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A CONSELLERS I CONSELLERES NACIONALS

  ELECCIÓ DELS CONSELLERS I CONSELLERES NACIONALS
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PRESIDÈNCIA DE LA MESA VICEPRESIDÈNCIA DE LA MESA SECRETARIA DE LA MESA 

Nom i signatura Nom i signatura Nom i signatura

SEGELL DE LA FEDERACIÓ COMARCAL

S’adjunta a la present Acta el llistat de militants assistents al Congrés, 
degudament identificats amb el seu número de militant o document d’identitat.

ANNEX 1. Acta d’elecció de la Permanent Comarcal (adjuntar si s’escau)

ANNEX 2. Acta d’elecció de consellers i conselleres nacionals (adjuntar si s’escau)
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ANNEX 1

FEDERACIÓ DATA   

A l’atenció de la Secretaria Nacional d’Organització: Els i les militants d’Esquerra Republicana de la nostra federació, reunits 
avui en Congrés, hem escollit com a Permanent Comarcal:

 Presidència

 Secretaria d’Organització

 Secretaria d’Administració i Finances

 Secretaria d’Imatge i Comunicació

 Secretaria de la Dona

 Secretaria de Política Municipal

 Secretaria de Política Parlamentària

 JERC (en cas que estigui constituida)

 Portaveu Consell Comarcal (si hi ha representant)

ADREÇA DE LA FEDERACIÓ COMARCAL Local propi Particular de la Presidència

Carrer   Codi postal

Població

Telèfon  Fax

Web  Correu electrònic

SIGNATURA DE LA SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ 
DE LA FEDERACIÓ COMARCAL SEGELL DE LA FEDERACIÓ COMARCAL 

Trameteu l’original d’aquesta acta (ni fotocòpies ni fax) el més aviat possible a:

u Esquerra–Secretaria d’Organització Calàbria, 166  08015 Barcelona

NÚM. DE MILITANT CÀRREC NOM I COGNOMS DEL/DE LA MILITANT 

Acta de Congrés Comarcal 
Elecció de la Permanent Comarcal
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ANNEX 2

FEDERACIÓ DATA   

ADREÇA DE LA FEDERACIÓ COMARCAL Local propi Particular de la Presidència

Carrer   Codi postal

Població

Telèfon  Fax

Web  Correu electrònic

SIGNATURA DE LA SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ 
DE LA FEDERACIÓ COMARCAL SEGELL DE LA FEDERACIÓ COMARCAL 

Trameteu l’original d’aquesta acta (ni fotocòpies ni fax) el més aviat possible a:

u Esquerra–Secretaria d’Organització Calàbria, 166  08015 Barcelona

Acta de Congrés Comarcal 
Elecció de Consellers i Conselleres nacionals
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A l’atenció de la Secretaria Nacional d’Organització: Els i les militants d’Esquerra Republicana de la nostra federació co-
marcal, reunits avui en Congrés, hem escollit com a consellers nacionals:

POSICIÓ  NÚMERO DE MILITANT NOM I COGNOMS DEL/DE LA MILITANT NOMBRE DE VOTS

1r

2n

3r

4t

5è

6è

7è

8è

9è

10è

11è

12è

S’HA DE FER CONSTAR NOMÉS LA PERSONA O PERSONES QUE HAN ESTAT ESCOLLIDES


	lloc: L'ESCORXADOR DE SANT PERE DE RIBES
	hora inici: 19:00
	hora final: 21:25
	núm militant 1: 36501
	nom militant 1: David Agüera Ruiz
	núm militant 2: 39300
	nom militant 2: Anna Llanes Tuset
	núm militant 3: 37782
	nom militant 3: Max Villalonga Martinez
	núm presidència: 36501
	nom presidència: DAVID AGÜERA RUIZ
	núm vicepresidència: 37782
	nom vicepresidència: MAX VILLALONGA MARTINEZ
	núm secretaria: 39300
	nom secretaria: ANNA LLANES TUSET
	elecció de la mesa: S’aprova , per unanimitat la constitució de la Mesa integrada per les persones esmentades.
	punt2: Es llegeix l’ordre del dia del Congrés que és aprovat per unanimitat
	punt3: El Sr. David Agüera procedeix a llegir íntegrament l’acta del congrés anterior. Es sotmet a votació la seva aprovació i queda aprovada amb el següent recompte de vots:• 23 vots a favor• 3 persones no voten (o “vots en blanc”)• Cap vot en contra
	4: 9
	4 títol: Presentació candidatures primer candidat/a  Garraf eleccions Parlament Catalunya 
	punt4: Pren la paraula el Sr. Josep Tomàs Àlvaro que exposa de forma clara i convincent els motius que el porten a presentar-se com a Conseller Nacional i com a Primer candidat de la Comarca del Garraf a les eleccions del Parlament de Catalunya, a grans trets, la seva vocació política, la seva experiència i dedicació portada a terme al llarg de diversos anys com a regidor a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (tant ocupant alguna regidoria com a l’oposició) i la voluntat de posar-se a treballar per assolir els ideals d’ERC, més enllà del municipi de Vilanova , a nivell nacional i defensant els interessos de la comarca.
	5: 10
	5 títol: Elecció de la primera persona candidata del Garraf a les eleccions al Parlament de Catalunya 2015.
	punt5: Es procedeix a la votació que queda com segueix:• 30 vots a favor• 5 vots en blanc • 1 abstencióQueda elegit com a primer candidat al Consell Nacional el Sr. Josep Tomàs Alvaro i Juncosa Queda elegit com a primera persona candidata del Garraf a les eleccions al Parlament de Catalunya 2015, el Sr. Josep Tomàs Àlvaro i Juncosa.
	6: 11
	6 títol: Presentació de les persones candidates a la resta de la llista .
	punt6: La mesa informa de les dues candidatures presentades per a formar part de la llista a les eleccions del Parlament de Catalunya 2015 per la comarca del Garraf com a números dos i tres respectivament, es tracta de, per ordre alfabètic,: Aurora Carbonell i Abella i Carme Farràs i Amigó. Ambdues exposen als assistents els motius i objectius pels quals es presenten a la llista.
	7: 12
	7 títol: Elecció de les persones candidates a la resta de la llista.
	punt7: La Mesa informa que la persona més votada ocuparà el número 2 de la llista i la segona el número 3.Es procedeix a la votació i recompte de paperetes que queda com segueix:• Aurora Carbonell: 19 vots • Carme Farràs: 14 vots• En blanc 1 votAurora Carbonell ocuparà el número 2 de la llista per la comarca del Garraf i Carme Farràs el número 3.
	8: 13
	8 títol: Presentació i debat d’esmenes dels documents congressuals
	punt8: La Mesa informa que no s’ha presentat cap document congressual i per tant no hi ha debat
	9: 4
	punt9: Pren la paraula el Sr. Carles Arola que exposa i llegeix l’Informe confeccionat. A tall de resum el balanç de l’experiència es summament positiu i més considerant el context actual en el que el procés sobiranista està més proper del que en un principi es podia haver pensat. Anima als simpatitzants  a consolidar-se a la formació i a augmentar el nombre de militants d’ERC. En nom propi i de l’executiva, agraeix a tots i a totes les persones el fet d’haver contribuït a fer possible aquesta tasca.Fa entrega de l’informe a la Mesa que s’adjunta, com a Annex 1 a aquesta acta.Es procedeix a votar l’acceptació, o no d’aquests informe. El resulta de la votació queda com segueix:• 24 vots a favor• 1 persona no vota (o “vots en blanc”)• 2 vots en contra
	10: 4
	punt10: El Sr. Carles Arola procedeix també a fer lectura de l’Informe econòmic  que també lliura a la Mesa i que s’adjunta a aquesta acta en forma d’Annex 2.Es procedeix a votar l’acceptació, o no d’aquests informe. El resulta de la votació queda com segueix:• 25 vots a favor• 2 abstencions • 1 vot en contra
	11: 
	punt11: 
	12: 5
	punt12: La Comissió organitzadora dóna compte o informa de les candidatures rebudes. S’ha rebut la candidatura liderada pel Sr. Josep Graells. La candidatura rebuda s’adjunta a aquest Acta com a Annex 3 de la mateixa.Pren la paraula el Sr. Josep Graells qui procedeix a presentar la seva candidatura, relacionant els diferents membres que la integren i els àmbits d’actuació o treball de cadascun d’ells.  A tall de resum, Josep Graells expressa els objectius de la candidatura, el pla estratègic , els valors i ideals que la motiven. Demana la participació i el treball col•lectiu de tots els municipis que integren la comarca per tal que realment les accions de la Presidència comarcal siguin representatives de les necessitats i vocacions de cadascun dels municipis. En aquesta línia de treball remarca la voluntat de poder realitzar , com a mínim, una assemblea anual oberta a tota la militància. Demana crítiques positives, i constructives per no allunyar-se de les esperances i necessitats reals de la comarca.
	13: 6
	punt13: Es procedeix a l’elecció (es fa constar que algun militant no pot exercir el dret a vot per no tenir una antiguitat de més de 6 mesos) Sobre 36 votants, la votació queda com segueix: • 22 vots a favor de la llista sencera• 2 vots en blanc al total de la llista (abstencions)• 12 vots a diferents membres de la llista (llista combinada)Els punts 7 i 9 de l’ordre del dia s’aborden conjuntament 
	CN-P: 7
	CN-P punt: Pren la paraula el Sr. Josep Tomàs Àlvaro que exposa de forma clara i convincent els motius que el porten a presentar-se com a Conseller Nacional i com a Primer candidat de la Comarca del Garraf a les eleccions del Parlament de Catalunya, a grans trets, la seva vocació política, la seva experiència i dedicació portada a terme al llarg de diversos anys com a regidor a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (tant ocupant alguna regidoria com a l’oposició) i la voluntat de posar-se a treballar per assolir els ideals d’ERC, més enllà del municipi de Vilanova , a nivell nacional i defensant els interessos de la comarca.Els punts 8 i 10 de l’ordre del dia s’aborden conjuntament 
	CN-E: 8
	CN-E-punt: Es procedeix a la votació que queda com segueix:• 30 vots a favor• 5 vots en blanc • 1 abstencióQueda elegit com a primer candidat al Consell Nacional el Sr. Josep Tomàs Alvaro i Juncosa Queda elegit com a primera persona candidata del Garraf a les eleccions al Parlament de Catalunya 2015, el Sr. Josep Tomàs Àlvaro i Juncosa.
	15: 14
	15 títol: Torn de paraules
	punt15: Es procedeix al torn de paraules, pren la Paraula Àngels Parés i Corretgé i exposa la seva inquietud pel fet que, segons ella, la comarca del Garraf ha estat sempre molt “castigada” al Parlament. Caldria donar més suport als seus representants i que aquests tinguessin un lloc més destacat a la llista. En la mateixa línia, Àngels Parés voldria saber com està representada la formació d’ERC al Consell Comarcal, quina representació tenim? Com està el procés? Quan es tancarà? Proposa que , des de la base es creï un grup de suport als consellers comarcals. Àngels Parés comenta que aquest punt, el del Consell Comarcal, també hauria d’haver-se incorporat a l’Ordre del dia.Jordi Medina li dóna la raó i li demana disculpes per no haver-ho posat a l’ordre del dia. Informa que enguany tindrem 5 consellers comarcals que seran l’Olga Arnau i ell mateix de Vilanova, l’Aurora Carbonell de Sitges, en Josep Graells de Sant Pere de Ribes i en Joaquim Macià de Cubelles, aquests dos últims seran substituïts a meitat de mandat per Montse Martínez de Canyelles i Mario Baldú d’Olivella tal i com es va acordar en l’última executiva comarcal que es va fer. Informa també que el proper divendres 17 de juliol es constitueix el plenari del Consell Comarcal, que CiU i PSC ja han pactat i que tenen la majoria, 9 i 8 consellers comarcals respectivament. CloendaAl no haver més punt a l’ordre del dia ni sol•licituds de paraula, es clou la reunió del Congrés.
	nom presidència mesa: DAVID AGÜERA RUIZ
	nom vicepresidència mesa: MAX VILLALONGA MARTINEZ
	nom secretaria mesa: ANNA LLANES TUSET
	federació: COMARCAL DEL GARRAF
	data: 10/7/2015
	100: 36847
	120: JOSEP GRAELLS ROS
	101: 30775
	121: JORDI MEDINA ALSINA
	102: 35075
	122: NURIA CASANOVAS BORRELL
	103: 38242
	123: JESÚS TERÀN MARTINÉZ 
	104: 39759
	124: MERCÉ BUELA HERRERA
	105: 39057
	125: LLUÍS MILLANS MIRÓ
	106: 15162
	126: TOMÀS ÀLVARO JUNCOSA
	107: 39401
	127: JOSEP CARBONELL GALLEGO
	108: 
	128: 
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	càrrec1: VOCAL ENLLAÇ REGIONAL
	129: ADELAIDA MOYA TAULES
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	134: 
	num-01: 15162
	nom-cognoms01: TOMÀS ÀLVARO JUNCOSA
	vots01: 30/36
	num-02: 
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	vots02: 
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	vots12: 
	local1: Off
	local2: Sí
	carrer: NOU,23 2º 3ª
	codi postal: 08810
	poblacio: SANT PERE DE RIBES
	tel: 654369990
	fax: 
	web: 
	correu-e: jgraells5@gmail.com


