Acta Assemblea PAR
Data 16.07.19
Participants: 23

1 Informació primers dies activitat a l’ajuntament
El Txumi en nom de l’Anna (la reunió d’avui coincideix amb les comissions informatives de
l’Ajuntament i l’Anna no pot venir) explica que en el ple de l’1 de juliol es va aprovar el
cartipàs municipal pel període 2019-2023.

2-Proposta d’organització de la PAR
El Txumi informa de la proposta d’organització:
Grup de suport activitat municipal
Un grup de gent es dedicarà als temes de gestió municipal amb la finalitat, en primer lloc,
de donar suport a l'activitat de la nostra regidora i en segon lloc de ser proactiu, proposant
iniciatives a fi d'influir en la gestió del govern municipal, conèixer el funcionament de
l'Ajuntament i treballar per la unitat i el consens de les forces independentistes a
l'Ajuntament i a la població.
En Txumi coordinarà aquest grup. Tothom que hi vulgui participar s’hauria de posar en
contacte amb ell (josep.maria.pino@gmail.com)
Grup d'estratègia
Un altre grup de la PAR treballarà per definir la posició política, donar resposta als
esdeveniments polítics tant locals com nacionals, la coordinació amb JxCat i el contacte
amb la resta de forces del poble.
Nucli
Format per un membre de cada un dels altres grups per coordinar tots els grups.
Tothom que vulgui participar activament a la PAR que es posi en contacte amb nosaltres
a info@alcaldiarepublicana, el grup de whatsapp alcaldiarepublicana o amb algú que
conegui de la PAR.

3 Proposta de treball i Calendari de reunions.
El nucli es reunirà cada 15 dies.
La PAR celebrarà una assemblea cada dos mesos.
La propera assemblea serà el dimecres 6 de novembre.
L'assemblea acepta que, si és necessari, el nucli prengui decisions i després les
comuniqui a l’assemblea, per agilitzar-ne el funcionament.

S'establirà un sistema de consultes per a tots els registrats a Alcaldia Republicana per
poder votar, opinar o discutir informacions i propostes.

4 Posició de la PAR sobre els pactes de JxCat al Consell Comarcal i a la Diputació
El Florenci informa de la trobada mantinguda amb JxCat per demanar-los explicacions
pels pactes.
JxCat expressa que el pacte del Consell Comarcal és un acord sense transcendència
política i que en cada legislatura es renova.
Sobre el pacte a la Diputació expliquen que aquestes decisions les pren el comitè
executiu del partit i que les agrupacions locals ni es consulten ni participen en la presa de
decisió.
S’obre un debat sobre la posició de la PAR sobre els pactes i sobre les relacions i els
acords amb JxCat. S’acorda que en la propera assemblea del 6 de novembre es valorarà
el pacte amb JxCat i el treball fet a l’ajuntament en els tres primers mesos.

5_Accions
Joan Gonzàlez redactarà un document sobre la missió i els objectius i les línies d’actuació
de la PAR en aquesta nova etapa.
Eduard redactarà un document sobre l'estratègia a seguir amb JxCat així com la forma de
plantejar les negociacions en els temes conflictius.
El Florenci redactarà un text en què es manifesti la posició de la PAR davant els pactes de
JxCat al Consell Comarcal i a la Diputació.
El Ton i l'Antònia gestionaran la constitució i el registre de l’Associació Plataforma Alcaldia
Republicana per Sant Just.

