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ACTA 56è CONGRÉS REGIONAL DE BARCELONA 

CC PERE QUART. 27 D’OCTUBRE DE 2018 

 

La sessió comença a les 10:53 

 

1.- Elecció de la mesa 

S’aprova per assentiment. 

2.- Aprovació de l’ordre del dia 

S’aprova per assentiment. 

3.- Lectura i aprovació de l’acta del Congrés Regional anterior. 

Aprovació de l’acta de la sessió anterior del Congrés Regional i s’especifica que l’acta esta penjada 

a la web des de fa 1 setmana. 

4.- Informe de la presidència 

Robert Fabregat puja a explicar l’informe de la presidència  i la situació actual a nivell de 

Barcelona. Agraeix a la militància per estar en aquest Congrés Regional, a l’Alfred i a l’Ernest.  

S’obra torn de paraula: 

- Jordi Rallo president de Sant Martí, agraeix a l’Alfred i felicita a l’Ernest. I demana informació 

sobre els canvis que no s’han ratificat a Congrés. Robert Fabregat comenta que la següent 

setmana es presentaran a l’Executiva. 

5.- Ratificació de nomenaments fets per l’Executiva Regional 

Robert Fabregat explica cada una de les secretaries i qui es presenta per a elles. 

Es procedeix a votar els canvis de secretaries a l’executiva. 

Vots emesos: 92. 

Alba Metge ha estat ratificada com a vicepresidenta  1ª i secretària de finances per 63 a favor 8 en 

blanc i 21 en contra.  
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Gemma Domínguez ha estat ratificada com a secretària d’organització per 65 a favor 15 en blanc i 

12 en contra 

Jordi Aranda ha estat ratificat com a secretari de política municipal per 64 a favor  15 en blanc i 13 

en contra. 

 6.- Informe de la Jornada Electoral i proclamació de la persona cap de llista 

Amb 621 vots emesos, dels quals 619 vots vàlids ha estat escollit Ernest Maragall i Mira com a 

candidat a l’alcaldia d’ERC amb 583 vots a favor que representen el 95,2% del total i 36 vots en 

blanc que representen el 5,8% del total. 

7.- Cloenda 

Es dona per finalitzat el Congrés, agraint la seva assistència a les 13:03. 
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