ACTA DE L’ASSAMBLEA CONSTITUIENT DEL BLOC PER FELANITX DE
DIA 13 D'OCTUBRE DE 2012
A l'Escola de Música de Felanitx, a les 18'00 hores de dia 13 d'octubre de 2012
es reuneix en sessió constituent una cinquantena de persones amb el següent
ordre:
Ordre del dia:
1. Benvinguda.
2. Aprovació, si s’escau, del Estatuts del Bloc per Felanitx.
3. Aprovació, si s’escau, del Document Polític del Bloc per Felanitx.
4. Aprovació, si s’escau, el Document de Relació amb el Bloc per
Felanitx, i de les quotes de militància.
5. Elecció dels membres electes de l’Assemblea Permanent. (Els
regidors són membres nats de l’Assemblea Permanent).
6. Reglament del Bloc per Felanitx.
7. Torn obert de paraules.

1. Benvinguda.

Joan Xamena, president i regidor electe del Bloc per Felanitx dóna la
benvinguda als assistents i agraeix la seva assistència. Explica quina
serà la dinàmica de l’assemblea i també que tenen unes carpetes a la
seva disposició on hi podran trobar: els Estatuts, el full d’inscripció com a
militants, el document de debat polític i la proposta d’assemblea
permanent.

2. Aprovació, si s’escau, del Estatuts del Bloc per Felanitx

S’expliquen breument els Estatuts i els seus trets més característics:
-

Són una formalitat per a la creació del partit i no aspiren a recollir
exhaustivament l’ideari del Bloc ni els seus mecanismes de
funcionament. No són un substitut del document polític.

-

Es tracta d’uns estatuts breus, que no resolen tots els casos i
situacions en què es pugui trobar el partit. Parteixen d’un principi de
confiança i de responsabilitat de les persones que en formin part.

-

Es tracta d’un document difícil de modificar. Per això el dia a dia
democràtic del Bloc per Felanitx s’ha de veure reflectit en un
reglament de funcionament, àgil i transparent, que estigui al servei
del contacte amb la societat que es pretén. El reglament s’adaptarà
any a any, assemblea a assemblea, a la realitat del Bloc per Felanitx.

Es passa a la votació:
-

1 abstenció

-

36 vots a favor

-

0 vots en contra

3. Aprovació, si s’escau, del Document Polític del Bloc per Felanitx.

Nicolau Barceló presenta el Document Polític i explica els trets més
importants d’aquest. Aquest document és un recull dels principis rectors
i les línies que guiaran al Bloc per Felanitx.
S’aprova per unanimitat.
4. Aprovació, si s’escau, el Document de Relació amb el Bloc per

Felanitx, i de les quotes de militància.
Aquest document és un recull de les diferents formes possibles de
vinculació amb el partit, també reflexa les diferents quotes existents
segons la situació laboral i familiar.
S’aprova per unanimitat.

5. Elecció dels membres electes de l’Assemblea Permanent.

L’Assemblea Permanent és un òrgan de govern entre assemblees,
estarà formada pels regidors electes (els regidors són membres nats de
l’Assemblea Permanent) i per un nombre de militants que s’escolliran en
aquesta assemblea.
El passat dia 6 d’octubre va acabar el termini per presentar candidatures
a l’Assemblea Permanent del Bloc per Felanitx.
Els candidats per formar part de l’Assemblea Permanent són els
següents:
-

Francisca Artigues

-

Marc Ordines

-

Nicolau Barceló

-

Maria Pizà

S’aprova per unanimitat.

6. Reglament del Bloc per Felanitx.

Proposada perquè en la propera Assemblea General s'aprovi un
reglament, que es redactarà duran l’any vinent.
S’aprova per unanimitat.

7. Torn obert de paraules.
-

Miquel Tur: no és una incongruència dir que es pugui afegir algú en
qualsevol moment si ho ha d’aprovar l’Assemblea General?

-

Miquel Rosselló: Què passaria si alguns d’aquests dos partits (PSM i
Esquerra) canviés la relació i no ens donessin suport?

-

Glòria Oliver: L’Assemblea Permanent farà un esborrany de
Reglament?

-

Pere Cler: La elecció dels membres electes de l’Assemblea
Permanent per a properes assemblees com serà? Llistes obertes o
un paquet?

-

Gabriel Barceló: Dóna l’enhorabona per la Constitució del partit.
Aclareix que tenen aprovat uns Estatuts on es reflexa la possibilitat
de la doble militància a nivell local. Comenta que la seva intenció és
que a Felanitx el seu referent sigui el Bloc per Felanitx.

-

Joan Lladó: Reitera el suport d’Esquerra al Bloc per Felanitx i la
vocació de fer feina conjunta.

-

David Abril: Dóna l’enhorabona per la constitució del partit i pel sentit
comú que ha demostrat el Bloc per Felanitx.

No havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 19'10 hores el president
aixeca la sessió i per fer-hi constar el que s’hi ha tractat, com a secretària,
n'estenc aquesta acta.

El president

Joan Xamena Galmés

La secretària

Carlota Socias Puyol

