Assemblea oberta Som Gramenet
Diumenge, 15 de març de 2015 - 10,00h a 13.00h
Lloc: ACP Aramateix
Ordre del dia:
1. Elecció dels 21 membres de la Coordinadora
2. Economia:
a. Pressupost Precampanya i Campanya
b. Proposta de sous per als regidors escollits
c. Afiliació a SOM GRAMENET a partir del mateix 15 de març i pagament de
quota
3. Presentació part del Programa:
a. Educació
b. Serveis Socials
4. Presentació de les persones candidates a ser regidors/es
5. Ratificació dels 21 membres escollits per a la Coordinadora
6. Pròxima Assemblea Oberta de SOM GRAMENET

Es comença l’assemblea a les 10.15h. Es canvia l’ordre dels punts establerts perquè no
es disposa dels documents per iniciar el primer punt.
Assistents: 84
Modera l’acte: Miguel Ordóñez
Torn de paraules: Teresa Franco
Redacta l’acta: Paqui Luna
1. Economia:
Àngel Elvira i Ruth Moreta proporcionen a l’assemblea les informacions sobre els
diferents punts treballats a la Comissió Financera.
a) Pressupost precampanya i campanya. Establint que el pressupost de la
precampanya i campanya de Som Gramenet serà d’ un màxim de 12.000€.
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El gruix del finançament de la precampanya i campanya de Som Gramenet
provindrà de préstecs dels partits polítics que li donen suport: Podem/Podemos
Gramenet i Gent de Gramenet.
S’ha de fer constar que el préstec de Podem/Podemos Gramenet serà a títol
individual fet per alguns dels seus membres.
b. Proposta de sous per als regidors escollits . S’explica que els regidors que
surtin elegits per representar a Som a nivell municipal cobraran en funció de la
posició que puguin ocupar. Es proposa que no hi hagi persones alliberades, les
tasques com pot ser la de secretari o secretària hauran de ser assumides pel
Grup Municipal.
c. Afiliació a SOM GRAMENET a partir del mateix 15 de març i pagament de
quota de 10€ mensuals.
Som Gramenet es finançarà principalment al llarg de la legislatura amb la quota
que aportin els afiliats i afiliades. Es proposa que la quota sigui de 10€
mensuals. S’estima que es necessita aconseguir un mínim de 100 afiliats i
afiliades que poguessin fer front a la quota establerta del partit.
S’obre torn de paraules en referència a aquest punt.
Sorgeixen opinions en la línia de fer una campanya ambiciosa, al marge del pressupost
inicial de 12.00€. S’informa que la forma i el com es farà la campanya es treballa i es
decideix en la Comissió de Campanya.
2. Presentació part del Programa:
a. Educació
Un dels membres de la Comissió de Programa informa que no s’ha disposat de
temps suficient per a enviar tota la documentació prèviament a l’assemblea,
per tal que tothom estigués informat de què es parlaria avui. Per tant, es deixa
per a treballar en la propera assemblea de Som Gramenet.
b. Serveis Socials
César, com a membre de la Comissió de Programa, és l’encarregat de donar les
informacions relatives al que s’està treballant sobre Serveis Socials.
S’obre torn de paraules.
Es proposa unir totes les propostes dels diferents blocs que s’han anat
treballant en la Comissió de Programa per a redactar-ho tot amb un mateix
estil, i no solapar mesures.
2

Es proposa recopilar un paquet de mesures de xoc.
Es pregunten dubtes sobre alguns dels punts relatius a Serveis Socials. César
explica que es realitzarien plans transversals per tal d’abordar les diferents
necessitats i demandes municipals.
Es recullen les diferents propostes per tal de treballar-les i aprofundir-ne i
s’anima a totes les persones que han intervingut i totes aquelles que estiguin
interessades en treballar el contingut del programa, a participar en la Comissió,
que es reuneix els dimecres, de 19.00 a 21.00h a ACP Aramateix.
3. Elecció i ratificació dels 21 membres de la Coordinadora:
S’informa que a continuació es procedirà a la votació dels 21 membres de la
Coordinadora de Som Gramenet. Es passa una llista amb les persones candidates i es
procedeix a la votació, fent un llistat de les persones participants, amb dades personals
(Nom, cognom, DNI). Vots: 69 (1 en blanc)
Es deixen 10 minuts de descans, i es procedeix a fer el recompte de les votacions.
Abans d’acabar l’acte, s’informa dels resultats obtinguts.
Es ratifiquen els resultats i s’informa que els membres de la Coordinadora de Som
Gramenet seran les següents persones (ressaltats amb negreta), i amb els vots
indicats:
Alba Calvo
César
Aitor
Teresa F.
Ruth M.
Joan Pastor
Miguel O.
Santiago
Jordi Pastor
Aleix M.
Jordi Garcia

63
61
56
54
54
52
52
51
51
48
48

Patricia L.
47
Anna Pérez 46
Albert Gerard 46
Oriol Corral 44
Juan Pastor 44
Manuela M. 43
Micki R.
42
Marçal V.
42
Fermín C.
40
Paqui Luna 39

Sílvia T.
Angel Elvira
Héctor S.
José L. A.
David A.
José L. S.
Jaume A.
Luis D.
Manel Z.
Jesús J.
Nicolás S.

38
37
33
31
30
27
27
25
23
18
13
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Representants legals de Som Gramenet:
S’informa que es va prendre la decisió de nomenar 4 persones responsables de la
representació legal de Som Gramenet, doncs s’han de fer gestions per tal de registrar
la candidatura.
President: Miguel Ordóñez
Secretari: Juan Pastor
Tresorera: Ruth Moreta
Vocal: Jaume Abelló
4. Presentació de les persones candidates a regidors/es:
S’informa que avui es poden presentar les persones candidates a regidors/es
municipals representant a Som Gramenet. També ho podran fer el proper dijous, 19 de
març, de 19.00 a 21.00h (horari de Coordinadora)
El mateix dijous 19, després de la coordinadora, es durà a terme una reunió amb tot el
grup municipalista, on es llegirà i signarà el codi ètic i s’informarà de les condicions
econòmiques.
Les votacions (primàries) se celebraran els propers dies 26, 27 i 28 de març.
L’assemblea de proclamació dels/les candidats/es i la llista oficial de la candidatura
tindrà lloc el diumenge, 29 de març.
A continuació, es procedeix a fer presentacions de candidats. Tal i com es va acordar,
es fan propostes de persones, resultant la següent llista de candidats/es:
Aitor Blanc
Joan Pastor
Anna Pérez
Paqui Luna
Jordi García
Albert Gerard
Jaume Abelló

Alba Calvo
Patricia
Lafuente
David Aranda
Jesús Sánchez
Teresa Franco
Oriol Corral

Juan Pastor
Marçal Ventura
Ruth Moreta
Fermín Chueco
Sílvia Terol
Sergio
David Algarada

Manuela
Morales
Aleix Madrid
Diego Morales
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Després de fer lectura de la llista provisional de candidats/es presentats avui, s’obre un
torn de paraules per tal de decidir i acordar els dies de les votacions a primàries, així
com el lloc i l’horari. Es fa la següent proposta:
Lloc: ACP Aramateix
Dijous, 26/03/15 Divendres, 27/03/15 Dissabte, 28/03/15 -

Horari: de 18.00 a 22.00h
Horari: de 18.00 a 22.00h
Horari: de 12.00 a 14.00 / 18.00 a 22.00h

Es procedeix a fer les votacions:
Vots a favor – 79
Vots en contra – 0
Abstencions - 1
Criteris votacions:
Censats en Santa Coloma de Gramenet
Anotar: Noms, cognoms i DNI
Edat: A partir de 16 anys
Es votaran 14 persones de la llista de candidats/es (Màxim)
S’obre un debat sobre la possibilitat que puguin votar persones no censades en el
municipi. S’acorda que només podran fer-ho les persones censades.
5.Informació Plataforma Serra de Marina
Tot i no constar en l’ordre del dia, es dona la següent informació: El proper dissabte,
21/03/15, s’inauguren les pistes d’atletisme de 400m, acte al qual la Plataforma Serra
de Marina no ha estat invitada, malgrat la lluita constant per la reivindicació
d’aquestes pistes al llarg dels darrers anys.
Es demana fer pressió per a que la gestió de les pistes sigui municipal i no passi a una
empresa privada.
Es convoca acte reivindicatiu dissabte, 21/03/15, a les 12h a les Pistes d’atletisme.
(El proper dijous, 19/03, hi ha reunió de la Plataforma Serra de Marina a les 20.00h)
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6. Documentació en format bilingüe:
Un dels assistents fa la demanda de que la documentació generada per la candidatura
(programes, actes, etc) es pugui fer en ambdues llengües (català i castellà).
S’obre torn de paraules, i s’expressa l’opinió generalitzada que s’intentarà fer-ho així,
sempre que sigui possible, ja que, en ocasions, estem limitats per falta de temps i
recursos humans.
Tanmateix es demana que els 10 punts de xoc del programa de Som Gramenet es faci
en les màximes llengües possibles que es parlen en la nostra ciutat. Sense que aquesta
mesura suposi un cost econòmic elevat, sempre intentant comptar amb persones
conegudes per a fer aquesta tasca.
7. Lectura Carta ANC
Abans d’acabar l’acte, una assistent a l’assemblea fa lectura d’una carta adreçada a la
candidatura, de la ANC (Assemblea Nacional de Catalunya). S’informa també que
aquesta carta serà escanejada i enviada als membres, per a que tothom estigui al cas.

Propera assemblea:
Proclamació candidats/es municipals i llista de la candidatura
Diumenge, 29/03/2015
Lloc: A concretar
Horari: De 10.00 a 13.00h
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