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Benvolgut/da militant,
L’Executiva Nacional d’Esquerra Republicana reunida a la Seu Nacional, el dissabte, 7 de novembre de 2015 pren els següents acords:
Acords presos:
Crear una gestora insular a Mallorca que permeti superar les diferències que ha
tingut el partit internament en aquell territori.
Donar el vistiplau a les llistes electorals per a les eleccions del 20D que es portaran al consell nacional perquè siguin aprovades per aquest òrgan.
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ANNEX 1. Llistes:
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ANNEX 2:
MALLORCA
Antecedents
• 3 d’octubre del 2015. Congrés Insular d’Esquerra Republicana Mallorca
Celebrat a Santa Maria del Camí.
Resultat de les candidatures a la Presidència i Executiva, l’encapçalada per n’Antoni Llompart obté 55
vots (52,88%) i l’encapçalada per n’Andreu Bujosa 47 vots (45,19%). Van haver-hi 2 vots blans i 3 vots
nuls.
• 7 d’octubre. Reunió a Seu Nacional
La Secretaria General Adjunta, La Vicesecretaria General de Coordinació Interna i Territori, i la Secretaria d’Organització es reuneixen amb el President de les Illes Guillem Morro, el Secretari d’Organització
de les Illes Isidre Mateu (que és alhora candidat d’Organització amb Llompart) i el President electe de
Mallorca Antoni Llompart, a la Seu Nacional del partit.
En aquesta reunió, se’ls trasllada que en virtut del que estableix l’article 62 dels Estatuts d’Esquerra
Republicana de Catalunya, que diu que “en cas que la candidatura guanyadora no obtingui un mínim
del 55% dels vots emesos, la Secretaria Nacional d’Organització, o l’òrgan en qui ho delegui, ha d’establir un marc de diàleg per aconseguir la fusió de les candidatures”, la conveniència d’iniciar converses
per a aconseguir aquesta fusió. Així mateix, s’estableix un calendari per arribar a l’acord, un termini que
finalitzaria el 6 de novembre, temps considerat suficient com per assolir l’objectiu.
El resultat d’aquesta reunió, es trasllada per escrit als dos candidats que encapçalaven cadascuna de
les dues candidatures al Congrés Insular, el text és el següent:

“Benvolguts companys, candidats a la presidència de la federació insular de Mallorca, Antoni Llompart i Andreu Bujosa:
Tal i com ja se us ha traslladat, vistos els resultats del passat congrés insular de Mallorca, on cap
de les dues candidatures presentades varen obtenir el 55 % dels vots emesos, i en virtut al que
estableix l’article 62 dels Estatuts d’Esquerra Republicana, se us emplaça formalment a iniciar un
procés de diàleg amb l’objecte de fusionar les dues candidatures presentades.
Només conclòs aquest procés, es procedirà a proclamar i a constituir la nova Executiva de Mallorca.
Esperem que el més aviat possible puguem fixar data per a una primera reunió entre les dues
candidatures i la secretaria nacional d’organització, tal i com indiquen els nostres Estatuts.
Isaac Peraire Soler
Secretari d’Organització
650171264
iperaire@esquerra.cat
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La Secretaria Nacional d’Organització respecta la voluntat expressada per Llompart de poder realitzar
una primera reunió directament entre ambdues candidatures.
• 18 d’octubre. Reunió a la Seu de Palma
Després d’uns dies en que ambdues candidatures diuen intentar reunir-se, i de fer-ne un seguiment, la
Secretaria Nacional d’Organització es reuneix a la Seu de Palma amb dos representants de cadascuna
de les candidatures que s’havien presentat al Congrés Insular. Hi assisteixen Antoni Llompart i Lluc
Bauzà per una banda, i Andreu Bujosa i Nofre Munar per l’altra.
Prèviament a la reunió, la Secretaria Nacional d’Organització envia a ambdós candidats una proposta
d’acord, com a document base per poder treballar a la reunió.
El correu deia el següent:

“Benvolguts companys Antoni Llompart i Andreu Bujosa,
Tal i com ja se us ha traslladat, en virtut del què estableix l’article 62 dels Estatuts d’Esquerra
Republicana, en el marc del procés de diàleg que hem de mantenir en objecte de fusionar ambdues candidatures presentades al passat congrés, tenint en compte els resultats obtinguts d’aquest, i
atenent que aquest proper diumenge mantindrem una reunió a la qual ja heu estat convocats, em
dirigeixo a vosaltres per a traslladar-vos una proposta de tal manera que puguem treballar sobre
ella.
Es tractaria d’ampliar l’Executiva fins a 20 membres, així aconseguiríem mantenir actives la gran
majoria de persones que van concórrer en les dues candidatures al Congrés.
La candidatura guanyadora i encapçalada per Antoni Llompart mantindria la Presidència, Secretaria General i Secretaria d’Administració Finances i Entorn. La d’Andreu Bujosa crearíem la figura de
Vicepresidència, i ostentaria la Secretaria d’Organització i Política Municipal. La resta, es repartirien en funció de perfils, equips i el què puguem parlar a la reunió. En el següent quadre ho podeu
veure.
Llavors, parlarem també del Pla de Treball.
Diumenge, en parlem. Demano responsabilitat en l’ús d’aquesta proposta i de tota la negociació,
ben convençut que així serà.

Isaac Peraire Soler
Secretari d’Organització
650171264
iperaire@esquerra.cat
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PROPOSTA 1
Presidència
Vicepresidència
Secretaria General
Secretaria d’Organització
Secretaria de les Dones
Secretaria d’Administració Finances i Entorn
Secretaria d’Acció Política i Sectorial
Secretaria de Política Municipal
Secretaria d’Imatge i Comunicació
Secretaria de Política Econòmica
Secretaria de Política Territorial
Secretaria de Política Cultural i Educació
Secretaria de Política Social
Secretaria de Partit en Xarxa
Secretaria de Treball i Funció Pública
Secretaria de Medi Ambient
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
La reunió, tensa, acaba sense acord però emplaçant-se a dialogar.
• 19 d’octubre. Reunió a la Seu de Palma
Es manté una reunió a la Seu de Palma entre la Secretaria Nacional d’Organització i el President d’Illes
Guillem Morro i el Secretari d’Organització d’Illes Isidre Mateu, per a valorar la situació. S’acorda que
junts intermediarem en la situació insular de Mallorca, també que mentre aquest tema no es resolgui,
s’aparca del debat la situació financera del partit a les Illes i el debat sobre els eleccions espanyoles.
• 4 de novembre. Trobada a Mallorca
Del 19 d’octubre al 4 de novembre són constants els contactes de la Secretaria Nacional d’Organització
amb membres d’ambdues candidatures i amb la direcció d’Illes. Les notícies són diverses i divergents
segons amb qui es parli. Entre elles s’ha tingut contacte, però escàs i en ocasions s’han anul·lat per
diversos motius les reunions previstes.
El dia 4 de novembre, aprofitant el viatge donant suport als companys d’Esquerra de Manacor per la
moció de censura que reben a l’Ajuntament, la Secretaria Nacional d’Organització manté reunió amb
Andreu Bujosa, i amb Guillem Morro. Amb Antoni Llompart no va poder ser, tot i tenir-la prevista.
L’acord es veu llunyà, les converses no proliferen, malgrat que hi ha la porta oberta.
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• 7 de novembre. Proposta de Gestora insular.
L’article 32 dels Estatuts d’Esquerra Republicana preveuen que “L’Executiva Nacional, per decisió motivada, pot dissoldre qualsevol executiva insular i nomenar una gestora perquè procedeixi a reorganitzar-la”.
Es reuneix la Secretaria General Adjunta, la Vicesecretaria General de Coordinació Interna i Territori, el
Secretari d’Organització i el President d’Illes, per a treballar una proposta de Gestora Insular, de mutu
acord.
Atenent l’article 32, i que l’Executiva de Mallorca no ha estat capaç de formar-se després dels resultats
ajustats de l’últim congrés insular, atenent també l’etapa convulsa i la situació d’extrema divisió interna
que viu el partit en aquest territori, es proposa que l’Executiva Nacional nomeni una “Gestora insular”
amb la intenció de reorganitzar el partit, establint un pla de treball i redefinint objectius organitzatius i
polítics.
Es proposa que la Gestora insular en formi part:
Guillem Morro, Presidència
Joan Josep Pasqual, Vicepresidència
Isidre Mateu, Organització
Lluís Segura, Finances
Catalina Munar, Imatge i Comunicació
Fani Marí, Dona
Jaume Amengual, Política Municipal
Teresa Sastre, Acció Política i Sectorial
Aina Maria Coll, Política Cultural i Educaci

Ben cordialment

Marta Rovira
Secretària General

Barcelona, a 7 de novembre de 2015.
Els acords presos en l’Executiva Nacional estan disponibles a: www.esquerra.cat

