
Acta de l'assemblea del dia 1 d’ abril de 2015 

 

La Marina – El Grau de Castelló 

 

Ordre del dia 

 

1. Revocació de la mesa. 

2. Aprovació de l'acta de les dues anteriors assemblees. 

3. Informe dels treballs que realitzen les comissions. 

4. Resultats de les eleccions primàries. 

5. Campanya de recollida de signatures. 

6. Precs i preguntes. 

 

Revocació de la mesa 

 

La mesa queda ratificada. 

 

Aprovació de l'acta de les dues anteriors assemblees. 

 

Respecte de l'acta de l'assemblea dels dies 18 i 20 de març que està pendent d'aprovació, 

la mesa manté l'acta tal com es va redactar en el seu moment. 

Alguns candidats la candidatura dels quals va caldre ratificar per votació, sol·liciten que 

consten en acta el motiu pel qual es va realitzar la votació. 

La mesa planteja votar si es ratifica l'acta tal com estava redactada. Es vota, vots a favor 

41, en contra 5, abstencions 4, l'acta queda ratificada. Adoración López sol·licita 

que conste el seu vot particular en contra. 

S'aprova per consens l'acta de l'anterior assemblea del dissabte 28 de març. 

 

Informe dels treballs que realitzen les comissions. 

 

Comissió de programa. 

 

El coordinador informa de les assemblees monogràfiques de programa. 

Xavi informa que “Escola Valenciana” ens ha convidat a col·laborar en l'elaboració de la 

carta lingüística. La pròxima reunió serà el 17 d'abril. 

 

Comissió d'organització 

 

Informarà en el següent punt de l'ordre del dia. 

 

Comissió de comunicació. 

 



 

La coordinadora explica que tota la informació de la campanya de recollida de signatures 

està penjada en la pàgina web. 

Explica també que la comissió proposa la retirada de la cita de Joan Fuster al principi 

del programa de “Castelló en moviment” perquè pensen que pot perjudicar a la 

campanya. Es vota, 

1. Vots a favor de retirar la cita 24, en contra 15, abstencions 13 

2. Vots a favor 23, en contra 15, abstencions 14. 

Per tant es manté l’ status quo, la cita es manté en el programa. 

 

Comissió electoral 

 

La comissió presenta dues propostes: 

1. Que els suplents de la llista que presentem a les eleccions no siguen els menys 

votats sinó persones rellevants disposades a recolzar-nos. 

Es vota, a favor 39, en contra 0, abstencions 12. Queda aprovada. 

2. Tots els candidats signaran una carta de dimissió a l'acta de regidor, que s'empraria, 

de ser triats, en cas que l'assemblea decidisca revocar-los per 

incompliment. Cap candidat que no signe la carta no podrà formar part de la 

llista electoral. Es proposa aprovar la proposta condicionada a l'existència d'un 

reglament per a redactar la carta i per a establir clarament les condicions en què 

aquesta carta podria fer-se efectiva. 

Es vota, a favor 43, en contra 2, abstencions 4. Queda aprovada. 

 

Resultats de les eleccions primàries. 

 

El coordinador de la comissió electoral presenta els resultats. 

El nombre total de vots ha sigut de 937 vàlids i 14 nuls. D'ells, en l'urna 

telemàtica s'han arreplegat 422 vots vàlids i 1 nul, mentre que en l'urna física s'han 

arreplegat 515 vots vàlids i 13 nuls. 

La següent llista presenta els resultats ordinador per puntuació i tenint en compte 

l'alternança d'homes i dones. 

1 274.09 Xavier Del Señor De La Gala  

2 172.96 Anna Peñalver Bermudo  

3 212.08 Iñaki Vallejo  

4 106.03 Paz Beltrán Viciano  

5 99.34 Ramón Feenstra  

6 105.70 Elena Albesa Alcon  

7 75.31 Luis Salvador Escrig Lopez  

8 95.61 Maria Jesús Garrido Moya  

9 72.62 Luis Gomez Casals  

10 91.26 Rosana Monserrat Fores  

11 69.59 David Giner Ariño  

12 87.93 Mariana Nicoleta Tudorache  

13 65.26 Eduardo Castillo Andreu  



14 62.16 Yriana Ferrer Bernial  

15 64.33 Jordi Caballero I Arquer  

16 56.84 Isabel Pilar Galera Palacios  

17 48.88 Pablo S González Ripoll  

18 52.55 Maria Jose Prieto Costa  

19 39.79 Aveŀlí Flors Mas  

20 45.68 Teresa Armengot  

21 34.78 Oriol Flors Mas  

22 42.21 Silvia Benedetti  

23 31.64 David Aguilar I Ferrer  

24 40.03 Dolça Flors Mas  

25 23.08 Ferran Badenes  

26 30.01 Josefa Martí Julián  

27 22.79 Àlex Tejedor Bayarri  

28 20.29 Eduardo Vila Marques 

29 19.12 Victor Abad Soliva 

30 18.54 Marcos Campoy 

 
En la lectura de la llista els candidats són aplaudits individualment. S'explica la 

distribució del vot dels 6 primers candidats. 

S'informa que Teresa Armengot ha sol·licitat passar a ser el lloc 27 de la llista. 

Els resultats queden ratificats per consens. 

El coordinador indica que la comissió electoral es dissoldrà en 4 dies, que és el període 

de reclamacions. 

 

Campanya de recollida de signatures. 

 

El coordinador d'organització explica la fulla de recollida de signatures i la importància de la 

campanya. Convida a donar màxima difusió, a nivell personal, de la mateixa. Es proposa als 

membres de l'assemblea preparar carpetes de 50 signatures a amics i encarregar-se d'arreplegar-les. 

Es recorda que només poden signar persones que puguen votar a Castelló. 

S'informa que les taules que la comissió ha organitzat per a la recollida de signatures ja 

tenen a les persones distribuïdes. La campanya s'inicia aquest mateix dia i ha d'estar 

acabada el dia 20. 

 

Com es requereix acompanyar cada signatura amb una fotocòpia del DNI per les dues cares, es 

proposa fotografiar els DNI amb el mòbil i enviar les fotos per correu o telegram a 

un sistema informàtic que les trasllada a una web on poden classificar-se i deixar-se llestes 

per a imprimir de 5 en 5 per a acompanyar cada fulla de signatures. Es realitza una petita 

demostració d'ús de la web. 

El correu per a enviar les fotos, per a les recollides de forma individual és dni@suin.pl i 

el telegram al número 644 263 331, tots dos mètodes no han de combinar-se. En 

tots dos casos, en enviar la foto es respon amb usuari i contrasenya de la web per a poder passar 

a la seua classificació. 



Les fotos arreplegades en les taules han d'enviar-se a mdni@suin.pl perquè siguen 

processades per voluntaris. 

 

Precs i preguntes 

 

Des de la comissió de comunicació indiquen que van a aportar una proposta d'organització 

per a millorar la comunicació. S'anima a la gent a veure l'organigrama 

per a unir-se al lloc que crea més convenient. Es convida a les persones candidates a 

quedar-se al final de l'assemblea per a dur a terme fotos. S'indica que encara que ja hagen 

persones amb posicions en la llista, açò no significa que puguen dir el que vulguen en 

els mitjans, sinó que es gestionarà de forma unísona per a les 3 primeres persones de la 

llista a través d'una estratègia per part de la comissió de comunicació. 

Cristina deixa la taula per no poder conciliar l'activitat amb altres obligacions. 

Adoración López vol que conste en acta una sèrie d'aportacions, però hi ha 

discrepàncies sobre que consten o no. Es vota, sobre un quòrum de 50, vots a favor 

7, en contra 34 i abstencions 5. No constaran en acta. 

Carmelo s'ofereix a recaptar informació sobre la possibilitat d'accedir a la diputació 

col·laborant amb altres moviments assemblearis del partit judicial. Sol·licita permís 

per a contactar amb ells. 

Es vota, vots a favor 34, en contra 2, abstencions 10. 

Carmelo convida a q ue contacte amb ell qui vulga ajudar-li a fer el treball. 

Xavi indica que s'hauria de recolzar a les concentracions de suport a les persones 

arrestades en els últims dies. S'acorda fer una foto per a penjar-la en les xarxes 

socials. 


