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Data: 13/9/2018 Hora:   20.30 pm 

Lugar : Barrantes Nº Asistentes:  14 Nº Acta:    Extraord 

Orde do día :  A. Estado de situación. 

              B- Formulas de Presentación as eleccións Municipais de 2019. 

            C- Proceso de elección de candidato. 

            D- Organización campaña electoral e elaboración do Proxecto. 

            E- Varios. 

 
 

 Acordos :    A- Estado de situación. 
1. O portavoz de Somos Ribadumia Enrique Oubiña explicou a groso modo o estado do concello e as 

relacións cos socios de goberno. Ademais do traballo realizado pola Comisión Executiva. 

 

       B- Formulas de presentación as eleccións Municipais de 2019. 
1. Ricardo Fontán explicou de forma pormenorizada a proposta do PSOE de Ribadumia que nos ofrecía unha 

integración nas súas listas perdendo as siglas de Somos Ribadumia. 

2. Enrique Oubiña detallou as dúas reunións que tivo co BNG de Ribadumia e a súa falta de interese en 

chegar a ningún acordo. 

3. Ramón Mouriño presentou a documentación semiacabada para a legalización de Somos Ribadumia en 

partido político. 

4. Fernando Ruiz detallou as vantaxes e desvantaxes existentes en ir en coalición con En Marea as eleccións 

Municipais. 

5. Despois dun largo intercambio de opinións a asamblea tomou a decisión de votar cal seria a opción 

escollida. Saíndo como gañadora a opción de ir en coalición con En Marea. 

       C- Proceso de elección de candidato. 
1. Presentouse a Asamblea a proposta da Comisión Executiva sobre as bases que deberán rexer estas 

eleccións de candidato as cales despois dunhas modificacións foron aprobadas por unanimidade da 

Asamblea. As bases están no anexo 1. 

 

          D- Organización da Campaña electoral e elaboración do proxecto Político. 
1. A  Asamblea delegou a responsabilidade dos preparativos para a campaña electoral mais  desenvolver o 

proxecto político na Comisión Executiva.Ca obriga de seguir as premisas de transparencia participación 

aberta e igualdade que definen Somos Ribadumia. O material resultante terá que ser aprobado nunha 

Asamblea próxima. 
 

           E- Varios. 

 

 

Fin da Asamblea as 23.00 Pm 
 


