
Acta de l’Assemblea del cercle de Podem Paterna

26 de Juliol de 2018.

Lloc: seu Podem Paterna al carrer Mestre Canós, número 16, baix. 

Comença a les 19.35 h amb 20 assistents.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació acta anterior.
2. Votació de la proposta del SG de l’EEM. 
3. Actualització inscrites i inscrits en els grups de treball municipals.
4. Adequació i posada en marxa de la seu.
5. Propostes i preguntes.

1. Lectura i aprovació acta anterior.

Es llig i s’aprova l’acta anterior per unanimitat.

2. Votació de la proposta del SG de l’EEM.

La Secretaria General proposa les i els membres de l’EEM (Equip Executiu Municipal de Podem 
Paterna),  que  són  Frederic  Ferri,  Maribel  Roa,  Concepción  Peris,  Amparo  Peña  y  Antonio 
Quesada. Es vota i queda aprovat per unanimitat.

3. Actualització inscrites i inscrits en els grups de treball municipals.

Es recorda a les i els assistents la possibilitat d’inscriure’s als ETM (Equips de Treball Municipal)  
per  anar  fent  faena  de  cara  a  les  pròximes  eleccions  municipals  on  Podem  Paterna  ja  es 
presentarà com a Partit Polític.

4. Adequació i posada en marxa de la seu.

Es debat els diners amb que es compta fins al moment per posar en marxa la seu de Podem 
Paterna. El Secretari General trasllada la informació que li arriba des de finances del Partit a  
nivell autonòmic  i es fa menció que el local comptarà amb una assegurança.



Es  vota  la proposta de desmuntar  el  pladur  de la paret  en L  que faria  el  local  més ampli.  
S’aprova per 14 vots a favor, 3 abstencions i cap vot en contra.

Es constitueix una Comissió Tècnica que agilitarà gestions, pressupostos i treballs per adequar 
la  Seu  el  més  prompte  possible.  Aquesta  Comissió  Tècnica  queda  oberta  a  qui  es  vullga  
incorporar, i a data d’aquesta assemblea la conformen Eva, Conchín, Guzmán, Juanen i Voret.

5. Propostes i preguntes.

Es crea un Grup de Treball per a fer una pluja d’idees per al disseny de cartells per a viure les  
festes de Paterna de manera pacífica,  diversa,  igualitària i  amb respecte per a totes i  tots.  
Aquest grup de treball el conformen Maribel, Estrella, Amparo P. i Antonio .

S’acorda convocar  la pròxima assemblea del  cercle  Podem Paterna el  proper dilluns 10 de  
setembre.

Aquesta assemblea conclou a les 20:40 h.


