
DADES DE LA REUNIÓ

Secció Local

Lloc de la celebració

Data Hora d’inici Hora d’acabament  

Acta d’Assemblea Local

COMISSIÓ ORGANITZADORA

Número de milirant 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 de l’Assemblea Local anterior (En cas que l’Assemblea Local  

 ho estimi opurtú).

Si es tracta d’una assemblea ordinària, a continuació heu d’afegir els punts necessaris per tractar els temes que calgui

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

Si hi ha renovació de la Presidència Local i de l’Excecutiva Local cal tractar els següents punts:

 

 Informe de la Presidència Local sortint i Informe econòmic.

 Presentació de les candidatures a l’Executiva Local.

 Elecció de l’Executiva Local.

Per cloure l’assemblea cal afegir aquest últim punt

 

 Torn de paraules.
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         APROVACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA

         LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA REUNIÓ ANTERIOR DE L’ASSEMbLEA LOCAL

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

         ELECCIÓ DE LA MESA1

2

        

3
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         INfORME DE LA PRESIDèNCIA LOCAL SORTINT I INfORME ECONòMIC

         PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES A L’ExECUTIVA LOCAL

         ELECCIÓ DE L’ExECUTIVA LOCAL
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          TORN DE PARAULES

PRESIDèNCIA DE LA MESA VICEPRESIDèNCIA DE LA MESA SECRETARIA DE LA MESA 

Nom i signatura Nom i signatura Nom i signatura

SEGELL DE LA SECCIÓ LOCAL

S’adjunta a la present Acta, el llistat de militants assistents a l’Assemblea Local, degudament identificats amb el seu 

número de militant o document d’identitat.

ANNEX 1 - Acta d’elecció de l’Executiva Local (adjuntar si s’escau)
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SECCIÓ LOCAL DATA   

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

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

A l’atenció de la Secretaria Nacional d’Organització:
Els militants d’Esquerra de la nostra secció local, reunits avui en assemblea, hem escollit com a Executiva Local:

NÚMERO DE MILITANT CÀRREC NOM I COGNOMS DEL/DE LA MILITANT 

 Presidència

 Secretaria d’Organització

 Secretaria de Finances

 Secretaria d’Imatge i Comunicació

 Secretaria de la Dona

 Secretaria de Política Municipal

 Portaveu del Grup Municipal

 JERC

ADREÇA DE LA SECCIÓ LOCAL o Local propi o Particular de la presidència

Carrer   Codi postal

Població

Telèfon  Fax

Web  Correu electrònic

SIGNATURA DE LA SECRETARIA
D’ORGANITZACIÓ DE LA SECCIÓ LOCAL SEGELL DE LA SECCIÓ LOCAL 

ANNEx 1

Acta d’Assemblea Local
Elecció de l’Executiva Local
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	nom militant 1: Nuira Cañete de Càrdenas i Perez
	núm militant 1: M-27452
	nom militant 2: Jordi Joan Bellón
	núm militant 2: M-35519
	núm militant 3: M-37927
	nom militant 3: Jordi Cabús i Griñó
	11: Quin proces s'ha escollit per l'lecció del cap de llista.
	12: Presentació de les candidatures a Cap de Llista Eleccions Municipals 2015.
	13: Votació per l’elecció del/la Cap de Llista.
	14: 
	aprovació ordre dia: Es llegeix la ordre del dia i es demana la modificació del punt 7 . (sol•licitat per el Sr. Jaume Torras)7- Ratificació de la comissió de llistes i el punt 8- Quin criteri s'escull per l'elecció del cap de llista i en base a quins motius.- queda admès l'inclusió d'aquets punts.Es demana eliminar i posposar els punts 7 i el 8 de l’antiga convocatòria ( elecció del Cap de llista per les eleccions municipals del 2015 ), el 9 i el 10 de la ordre modificada, (per part de 3 membres). Es desaprova en 13 vots en contra i 5 vots a favor de la proposta. Seguidament es dona per aprovada l’ordre del dia.
	punt 3: S'acorda  de que NO es necessaria lectura de l'acte anterior.
	24: 7
	25: 8
	26: 9
	27: 10
	28: 
	29: 4
	30: 5
	31: 6
	32: 11
	torn de paraules: S'obre el torn de paraules:1- El militant, Juan Tort.- Proposa diàlegs amb altres partits per anar junts a les properes municipals.2- El membre de les JERC, Llorenç Escolà, - Fa una presentació dels nous membres de les JERC i l’ intenció de fer un acte de presentació en breu, per poder sumar mes joves a aquest nou projecte.3- El militant, Tófol Tobal:- Quans militants hi han a Ribes i a Roquetes. ?- Des de l'executiva es respon que son uns 22 militants, nomes 3 son de Roquetes, però l'actual executiva te l’ intenció de reforçar notablement la seva presencia a aquest nucli, així com a altres nuclis del nostre municipi.4- El militant Josep Carreras:- Demana que s'articulin mecanismes per aconseguir la participació mes directe de la militància en l’elaboració del programa de treball.- ES RESPON: per part de l’executiva, sempre ha estat oberta a escoltar i tirar endavant totes les propostes que arribin, així com posar a debat a l'assemblea.Es fa referència a una proposta esperada per l'executiva, del Tofol Tobal, que comunica que va decidir no envia finalment.5- El militant Casimir Boy- Exposa el ser escepticisme, sobre l'executiva i la seva actitud i capacitat.Es convoca als presents per propostes per actes per la confecció del programa electoral per les municipals, així com per diferents actes a emès curt plaç.Sense cap pregunta, es dóna per finalitzada l’assemblea a les  22:15h de la secció local de Sant Pere de Ribes.
	nom presidència mesa: Nuira Cañete de Càrdenas i Perez
	nom vicepresidència mesa: Jordi Joan i Bellón
	nom secretaria mesa: Jordi Cabús i Griñó
	punt4: Per respondre la pregunta d'en Jaume Torras, s'inclou com a punt del dia nº 7, ho respon en Josep Graells, en representació de l'executiva, fen referència a que ja es va informar a l'anterior assemblea de l'elecció abans de finals del 2013, tal i com es procura per part d'ERC, i s'acorda a nivell comarcal, tal i com es va informar en l'anterior assemblea del 20 de juny . Fen referència davant la necessitat de comença a donar visibilitat, tant al cap de llista com al partit, per poder donar una bona representació en les properes eleccions municipals del 2015.
	punt6: Els representants de la mesa: Nuria Cañete, Jordi Joan,exposen l'única candidatura presentada per cap de llista per Sant Pere de Ribes, validant la llista d'avals que s'adjunta en el procés d’elecció.Presentada l’única candidatura :   M- 36847 Josep Graells Ros  Passant a fer un breu resum de les línees principals de la seva candidatura.- Democràcia més directa i participativa.- Relació directe amb AAVV, entitats culturals, AMPA, diferents nuclis del municipi.- Sentit comú, transparència, honestedat, i diàleg. - Diàleg amb la resta de fores politiques del municipi però sense pactes.- Treball en equip i consensuat.
	punt7: Es procedeix a la votació amb el vot ocult, passant llista atota la militància.S’escull a Josep Graells i Ros com a cap de llista per les eleccions municipals pel 2015.15 vots a favor 2 en blanc per part dels militants.4 vots a favor i 0 en blanc per part dàmics i simpatitzants i JERC.
	punt8: 
	punt9: La anterior presidenta, Carme Farràs, procedeix a la presentació de la presidència de l'executiva anterior.Comenta la continuïtat de les actuacions i la presencia des de el maig del 2011, amb la transformació en positiu la pèrdua de representació municipal, intentant crea un grup de persones, que amb els pocs recursos econòmics, crea un grup cohesionat per portar una nova proposta municipal pel 2015.Preparació d’activitats amb líders d’ERC, participació a les diades de Sant Jordi, 11 de setembre, etc.Presencia els plens de l’ajuntament, així com a diferents mocions, i als actes que es realitzen al municipi.Marta Magdaleno comunica con a tresorera, el estat actual de comptes, de un saldo positiu de 268,45 €, així com uns ingressos de 272 € per part de la militància.En Jordi Joan proposa a l'executiva, que seria convenient una previsió d’ingressos per el proper exercici. Es sol•licita la presentació d’un informe econòmic a tota la militància.
	punt10: Els representants de la mesa: Nuria Cañete, Jordi Joan,exposen les candidatures presentades en el procés d’elecció de la executiva local de Sant Pere de Ribes.Presentada l’única candidatura i llegit els noms dels seus integrants: Presidència: Carme Farràs, La resta de membres de l’executiva, per àrees són:  Organització i Finances: Marta Magdaleno, Política Municipal, Imatge i Comunicació:  Josep Graells, Formació i ocupació, Secretaria de la dona:  Nuria Cañete de Cárdenas, Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient: Daniel Tubau, Comerç, industria i Esports: Jordi Cabús, Benestar social: Jordi Juan Bellón i Cultura i Joventut: Raimon Palacios  (representant de les JERC). A continuació s’exposa per part de la Carme Farràs, les línies bàsiques del pla de treball pel municipi, tot i la dificultat de la situació actual, amb les següents propostes;- Organitzar i coordinar al màxim una bona campanya municipal pel 2015, així com una bona presencia a les properes eleccions.- Hem de fer una crida a tots aquells ciutadans  independentistes i d’esquerres  que  vulguin participar del debat per construir una nova Esquerra Republicana, a Sant Pere de Ribes.- Continuar amb les trobades entre afiliats i simpatitzants a ERC, així com membres d’entitats locals, per tractar temes d’actualitat en trobades temàtiques amb persones coneixedores dels diferents aspectes a treballar (ANC, etc.).- Participar en tot el possible en la política municipal (CMMA, Cultura, Comerç, ensenyament. )- Participar en la política comarcal per representació del municipi.- Informar de les actuacions municipals a tots els afiliats i simpatitzants fiscalitzant els punts que es considerin oportuns i que afectin mes directament a les línees del partit.- Potenciar la participació i creixement de les JERC, donant més protagonisme.- Actualitzar i dinamitzar totes les eines de comunicació i de les xarxes socials per divulgar al màxim totes les accions que es portin a terme al municipi.- Recollir les inquietuds de la ciutadania, AAVV, entitats culturals i esportives, AMPA, a nivell local i comarcal per donar resposta en la mesura de lo possible.       
	punt5: Respon Josep Graells, en representació de l'executiva :S'explica processos diferents que hi han per l'elecció de cap de llista per les eleccions municipals 20151- Directament per part de l'executiva. (procés considerat per l’executiva poc plural, i que no generava la cohesió que sempre s'ha procurat.)2- En una assemblea oberta a amics i simpatitzants.(Es el procés que s’escolli’t ).3- Una consulta a nivell de tots els ciutadans del municipi. (procés que no es considera per la dificultat de realització  i implicació per part dels ciutadans de Sant Pere de Ribes. ).Un cop donada les dues explicacions, i constatant que en Jaume Torras, ja en era conscient, tot i voler afegir aquests punt al ordre del dia per aclariment.Entenen que es dona per contestat, no es fa cap consideració més.
	punt11: Seguidament es passa a la votació pasant la llista dels militants i amb el vot ocult, de la nova presidència per l'executiva local.S’aprova la nova candidatura per:10 vots a favor 5 vots en blanc per part dels militants.  7 vots a favor per part dels amics, simpatitzants  i JERC.
	núm presidència: M-27452
	nom presidència: Nuira Cañete de Càrdenas i Perez
	núm vicepresidència: M-35519
	nom vicepresidència: Jordi Joan Bellón
	núm secretaria: M-37927
	nom secretaria: Jordi Cabús i Griñó
	100: M-23766
	101: M-34059
	102: M-34059
	103: M-36847
	104: M-27452
	105: M-36847
	106: M- 37927
	107: 
	108: M-37615
	109: M-35519
	110: M- 37927
	111: 
	112: 
	113: 
	120: Carme Farràs Amigó
	121: Marta Magdaleno Jacas
	122: Marta Magdaleno Jacas
	123: Josep Graells Ros
	124: Nuira Cañete de Càrdenas i Perez
	125: Josep Graells Ros
	126: Josep Graells Ros
	127: Raimon Palacios
	128: Daniel Tubau i Socias  (Política territorial )
	129: Jordi Joan i Bellón  (Benestar Social )
	130: Jordi Cabús i Griñó (Comerç industria i esports)
	131: 
	132: 
	133: 
	localA: Off
	localB: Sí
	secció local: Sant Pere de Ribes
	data: 8 de novembre de 2013
	lloc: Centre Civic L'escorxador de Ribes
	hora final: 22:15h
	hora inici: 20,30h
	carrer: c/ Olivella, 26
	poblacio: Sant Pere de Ribes
	tel: 654369990
	web: www.esquerra.cat/santpereribes
	fax: 
	correu-e: santpereribes@esquerra.org
	codi postal: 08810
	15: 7
	16: 8
	17: 9
	18: 10
	19: 
	20: 4
	21: 5
	22: 6
	23: 11
	text10: Per quin motiu s'escull ara el cap de llista eleccions 2013
	titol 4: Per quin motiu s'escull ara el cap de llista eleccions 2013
	titol 5: Quin proces s'ha escollit per l'lecció del cap de llista.?
	titol 6: Presentació de les candidatures a Cap de Llista Eleccions Municipals 2015.
	titol 7: Votació per l’elecció del/la Cap de Llista.
	titol 8: 


