
Benvolgut, benvolguda

Ens plau informar-te que en la sessió de l’Executiva Nacional celebrada el 6 de juny de 2016, a la 
Seu Nacional d’Esquerra Republicana, es van fer les consideracions següents: 

1-   Pressupost de la Generalitat 2016 
• Donar suport al Govern i els partits perquè negociïn fins a l’últim moment la tramitació 
dels Pressupostos atès que aquests són una eina necessària i l’única manera per aplicar el 
Pla de Xoc amb més de 800 milions més per a polítiques socials, per tirar endavant el full 
de ruta i per complir el mandat democràtic del 27S. 

2-  Eleccions del 26 de juny 
• Animar i encoratjar la militància, així com tots els amics i amigues d’Esquerra Republicana 
i a població en general a fer una campanya activa per al 26J defensant el projecte republi-
cà com el més solvent i real per garantir els interessos del poble de Catalunya. L’executiva 
convida a tothom a l’acte d’inici de campanya que tindrà lloc a Sant Andreu el dijous 10 de 
juny al vespre; a l’acte central que tindrà lloc el dissabte 18 de juny al migdia a Sabadell, i a 
l’acte final de campanya a Palamós el vespre del 24 de juny. També a tots els actes que es 
realitzen arreu del territori.

3-  TTIP 
• L’Executiva pren en consideració l’informe realitzat internament sobre el TTIP (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership) i que posa els accents en la defensa del lliure comerç 
entre iguals per una banda, així com en la defensa dels estàndards i drets socials, laborals, 
mediambientals, en la defensa de l’economia productiva del país, en la manca de transparèn-
cia i democràcia en la negociació del Tractat i en la defensa de la celebració d’un referèndum 
en l’hipotètic cas que el país hagi de prendre una decisió al respecte.

4-  Altres qüestions 
• D’acord amb el nou reglament de les comissions sectorials del partit, s’han aprovat les no-
ves adscripcions de les comissions sectorials.

Ben cordialment

Marta Rovira 
Secretària General

Barcelona, a 6 de juny del 2016. 

Els acords presos en l’Executiva Nacional estan disponibles a la següent adreça de l’Esquerra 
en Xarxa: https://xarxa.esquerra.cat/public/participacio/arxius/acords-executiva/
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