ACTA ASSEMBLEA OBERTA
28 DE FEBRER DEL 2015, CENTRE CÍVIC LLATÍ

ORDRE DEL DIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducció a l'Assemblea.
Comissió programa.
Estatuts i model organitzatiu.
Sistema de votació dels candidats i/o candidates.
Constitució de Som Gramenet.
Criteris de comunicació i econòmics.

1. Introducció a l’Assemblea
Es dona la benvinguda als presents i es passa a llegir l’ordre del dia.

2. Comissió de programa
Es procedeix a la lectura dels documents treballats en les comissions per tal de que les
propostes quedin ratificades per l’assemblea. Aquests documents pertanyen als blocs
“Cultura i valors” i al bloc “Economia”.
Pel que fa al bloc d’economia es fa una lectura en veu alta del document.
Es fan des de l’Assemblea les següents propostes de millora:


Suprimir el concepte “restauració ètnica” (Aprovat per consens)

Aprovació del document.
En relació al bloc de Cultura i valors es fa una lectura en veu alta del document.
Es fan des de l’Assemblea les següents propostes de millora:








Potenciar l’esport en els infants treballant l’esport base amb els clubs
Potenciar els “cursos de català i castellà” en les escoles d’adults
Revisió del “Pla de protecció del patrimoni”
Revisió del “Pla d’entorn educatiu”
Promoció de centres de formació amb alumnes amb necessitats bàsiques
especials
Dotar de recursos als projectes que engeguin mecanismes d’integració
Contactar amb el sector educatiu i absorbir les seves propostes

3. Estatuts i model organitzatiu
Explicació de l’organigrama organitzatiu.
Lectura dels estatuts.
A continuació, es fan les següents esmenes i/o aportacions:
Article 11 “Què entenem per una Assemblea de SOM Gramenet?”






Substituir “consultada” per “convocada” (Aprovat per consens)
Convocar 4 Assemblees mínimes a l’any, en lloc de 3 (Aprovat per consens)
Reducció del 33% al 25% de membres que poden convocar una Assemblea
(Aprovat per consens)
Concepció d’afiliats com a persones adherides al projecte independent si fa
aportació econòmica.
Registrar als adherits en una base de dades (Aprovat per consens)

Article 12 . “Què entenem per una coordinadora?”
Es consulta a l’Assemblea:





En primer lloc, si la coordinadora ha de ser oberta o tancada només als
membres i als adherits.
En segon lloc, les persones amb dret de vot dins de la coordinadora.
En tercer lloc, quants membres composen la coordinadora.
La renovació dels membres de la coordinadora.

Es resol:





La coordinadora serà oberta (37 vots a favor, 5 en contra i 4 abstencions)
El dret de vot serà pels membres de la coordinadora més adherits (25 vots), en
lloc de restringir el vot als membres de la coordinadora (15 vots). Es
comptabilitzen 6 abstencions.
Es decideix per consens que seran 21 membres.
Es decideix per consens que la renovació es farà en el segon any posterior a
l’elecció i en un 50% dels membres. En cas de no comptar amb prou persones,
es prorrogaria.

Article 13 “Els portaveus”
Es proposa augmentar el nombre de portaveus a 5 (Aprovat per consens).
Article 14 “ Què entenem per grup municipalista?”

Es proposa una correcció lèxica de la quarta línia on posa “debe coordinarse” per
“debe supeditarse”. (Aprovat per consens).
Es proposa que els membres més votats de la coordinadora siguin els que hi vagin al
grup municipalista. Les places vacants de la coordinadora seran ocupades pels adherits
que vulguin augmentar la seva implicació.

Article 15 “Què entenem per Comissió de Garanties?”
Es proposa passar un paper on s’apunti la gent que vol presentar-se a la Comissió de
Garanties i a la Coordinadora.
4. Sistema de votacions de candidats i candidates
Es proposa des de la configuració un model de llista oberta en cremallera amb
correcció de gènere 50/50.
Des de l’Assemblea es proposa mantenir la proposta de la comissió amb una correcció
de gènere per segments. Una altra proposta es la llista amb cremallera pura i,
finalment una llista amb correcció de gènere en proporció 3/2, que és el que marca la
llei.
Es resol:




Llista en cremallera 50/50 (11 vots)
Llista oberta en amb correcció de gènere 50/50 per segments (17 vots)
Llista 3/2 (17 vots)

En segona volta es decideix continuar amb la llista proposada per la comissió amb la
correcció de que sigui per segments amb el recolzament de 23 vots, davant dels 21 que
preferien el 3/2 i una abstenció.
Queda aprovada la proposta de llista oberta amb correcció de gènere 50/50 per
segments.

5. Constitució de SOM Gramenet

Es consulta a l’Assemblea:



Es planteja quina ha de ser la constitució de SOM Gramenet. Les opcions són
com a partit polític o com Agrupació d’electors.
Fer una coalició de SOM Gramenet i Gent de Gramenet amb la intenció
d’aprofitar els espais/ locals que cedeix l’Ajuntament per tenir més visibilitat.

Es resol:




SOM Gramenet es constituirà com a partit polític. (Partit polític 28 vots,
Agrupació d’electors 1 i abstencions 2).
Coalició entre SOM Gramenet- Gent de Gramenet

6. Criteris de comunicació i econòmics
Es proposen 6 models de Logos diferents. S’escull el logo número 4 proposat per a la
candidatura.
Es proposa des de la comissió de configuració de la candidatura que el finançament de
la candidatura es faci mitjançant quotes d’afiliats, donacions, recursos propis, préstecs
personals i préstecs de partits polítics que donen suport. (Aprovat per consens)

Es recorda:




La reunió de programa el dimecres a les 19h a l’Aramateix.
La reunió constituent de la Coordinadora el dijous a les 19h a l’Aramateix.
La coordinadora convocarà la propera Assemblea

S’afegeix que la comissió de programa es treballarà dins de la coordinadora.

