
Resum de les votacions de la 9ena assemblea Nacional EPM 
 
Composició de  la taula 
 
Aprovat per unanimitat entre tots els assistents 
 
Informe de gestió de presidència: 
 
 Vots a favor:   29 
 Vots en contra:  0 
 Abstencions:   5 
 
Informe del balanç econòmic 
 

Vots a favor:   19 
 Vots en contra:  1 
 Abstencions:   8 
 
Proposta de la Permanent sobre la temporalitat dels futur s càrrecs 
 

Vots a favor:   31 
 Vots en contra:  0 
 Abstencions:   0 
 
Elecció de càrrecs: Presidència, Secretaria i Tresoreria 
 
Presidència 
 
Única candidatura d’en Jordi Fàbrega 

 
Vots a favor:   32 

 Vots en contra:  0 
 Abstencions:   5 
 
Secretaria 
 
Assumpta Falgueras i Marsal  20 
Pere Garriga    15 
Lluís Suñé    Retira la seva candidatura 
Vots en blanc    2 
Nuls     0 
 
Tresoreria 
 
Eduart Canet    7 
Jaume Salmeron   28 
Vots en blanc    1 
Nuls     1 
 
 



Després de la consulta amb tots els assistents, i donada l’hora (14 h., 5’), i que alguns 
punts necessiten de quelcom més que un simple posicionament, es va portar a votació la 
possibilitat de continuar amb l’exposició, debat i posterior votació de les 3 resolucions 
que estaven contemplades dintre de l’orde del dia de l’Assemblea. 
 
Resultat: 
 
Resolució del Grup d’Independents de Collbató  (GIC-EPM) sobre unes bases 
electorals de l’Esquerra Nacional 
 
Vots a favor de discutir en una propera assemblea: 16 
Vots a favor de continuar en el dia d’avui:  1   
Abstencions:      0 
 
Resolució d’Entesa per Castelló i Empuriabrava-Entesa del progrés Municipal 
(ECE-EPM) 
 
Vots a favor de discutir en una propera assemblea: 13 
Vots a favor de continuar en el dia d’avui:  4  
Abstencions:      3 
 
Resolució de PROGRÉS –EPM de Santa Coloma de Cervelló sobre les prioritats 
de les Enteses 
 
Vots a favor de discutir en una propera assemblea: 18 
Vots a favor de continuar en el dia d’avui:  0  
Abstencions:      2 
 
 
L’Assemblea decideix per unanimitat dels assistents que a la propera assemblea a 
realitzar entre els mesos de febre i març de 2010 aquestes resolucions estaran al primer 
punt de l’ordre del dia. 
 
 
José Antonio Rubio Leiva 
President de la Mesa de la 9ena Assemblea Nacional d’EPM 
 
 


