ACTA XII ASSEMBLEA “CASTELLÓ EN MOVIMENT”.

La Marina, 18 de març de 2015.

ORDRE DEL DIA.
1.- Revocació de la mesa.
S’aprova per consens la continuïtat de la mesa actual.
2.- Lectura de l’acta de l’assemblea anterior.
S’aprova per consens.
3.- Informe de les comissions.
3.1. Programa.
David informa que per diversos motius aquesta setmana no s’han pogut reunir.
Que en l’Assemblea a celebrar el pròxim dia 28 de març, des de les 9,30 h.
s’aprovarà el Programa.
3.2. Feminismes.
Yriana comenta el treball que ha fet la comissió.
3.3 Organització.
Iñaki informa que s’està adequant el local cedit en el c/ Ausiàs March per a les
votacions de candidats, recollida de signatures i coordinació de la campanya
electoral.
Que estem tots pendents dels correus.
Dori pregunta com s’ha que contactar per al procés de recollida de signatures.
Nacho li aclareix que mitjançant la pàgina web.

3.4.- Comunicació.
Fernando explica que està treballant en la campanya de difusió de primàries.
També estan preparant l’acte de presentació de candidats a celebrar el pròxim
dimarts dia 24 al Pub Terra, comenta que serà un acte distés i informal per
conèixer millor als candidats.
A continuació informa sobre les taules que s’instal·laran per a la recollida de
signatures i els mecanismes que s’estan preparant per a pujar els DNI a la
pàgina web.

4.- Presentació de candidatures.
Pren la paraula Manolo Mollar en representació de la comissió electoral per a
informar de les decisions preses per la mateixa i comenta que ha rebut
recusacions anònimes sobre alguns candidats, en concret a 5 membres que
s’han presentat des d’una mateixa plataforma telemàtica i que pertanyen tots a
una associació de la Marjaleria, així mateix s’ha comprovat que des del mateix
ordinador s’han inscrit per a participar en les votacions telemàtiques a primàries
un nombre molt alt de persones, la qual cosa resulta altament sospitosa sobre
les intencions de les dites persones.
També els han comunicat que hi ha altres persones inscrites en altres
processos electorals simultàniament.
I que han desestimat la candidatura de Nuño per defecte de forma.
Es dona la paraula a Nuño, dient que no està conforme i demana a l’assemblea
que la seua candidatura continue en peu. Es procedeix a la votació entre els 86
assistents a l’assemblea. El resultat de la votació, amb 86 assistents a la
mateixa, dóna com a resultat: SÍ 58, NO 8 i ABSTENCIONS 17, en total 83
vots, s’aprova per majoria excloure’l de la candidatura.
Iñaki Vallejo, es referendat per consens com a candidat.
Així mateix, els candidats Dolores Martínez, Miriam Camba, Juan Zamorano,
Yolanda Egaña i Adrián Sabou, no estan presents en l’assemblea i es decideix
per consens retirar-los de la llista de candidats.
María José Prieto, es referendada per consens com a candidata.
Dori López, demana mantindre la seua candidatura. Es procedeix a una
primera votació que dóna com a resultat: SÍ 28, NO 19 i ABSTENCIONS 33. Es
repeteix la votació que dóna com a resultat: SÍ 40, NO 23 i ABSTENCIONS 18.
És necessària una tercera votació que dóna com a resultat: SÍ 44 i NO 23,
procedint a la seua retirada per majoria simple de la llista de candidats.
Teresa Armengot, es referendada per consens com a candidata.

Héctor Pallarés, es vota per a considerar la seua eliminació com a candidat, en
una primera votació el resultat és: SÍ 24, NO 22 i ABSTENCIONS 20. Es
repeteix la votació que dóna com a resultat: SÍ 30, NO 24 i ABSTENCIONS 11.
És necessària una tercera votació que dóna com a resultat: SÍ 29 i NO 27,
procedint a la seua retirada per majoria simple de la llista de candidats.
Josefa Martí, es posposa la votació per a decidir la seua permanència o
eliminació de la llista de candidats.
ACTA 20/03/2015 – 19h al Centro Cultural La Marina. Quòrum: 99 persones.
ORDRE DEL DIA.
 PRESENTACIÓ CANDIDATURES
 PRECS I PREGUNTES
Nacho Calvo explica:
 Federació republicans abandona Castelló en Moviment.
 Juan Gil ha presentat la seua dimissió i entra Manolo Mollar per
substituir-lo com a coordinador de la comissió electoral.
 A partir de demà s’habilitarà un formulari per a que les persones
s’apunten per replegar signatures. S’habilitarà un espai en la web per
pujar els DNI.
 Disposem d’un local com a seu per a la campanya, recollida de
signatures, etc. Demà dissabte a les 10,30h a la Casa dels Caragols per
anar a visitar la seu.
 Aquesta nit es tanquen les inscripcions per votar en les primàries.
 Demà dissabte es tanquen les propostes per al programa.
 Hi ha problemes per a que el proper dimarts es porte a terme l’acte
previst.
 S’ha fet arribar a l’assemblea el document amb el que es van basar
algunes impugnacions de l’última assemblea. La mesa no pot jutjar el
document però s’ofereix per a que qualsevol puga consultar-lo.
 El diumenge 29 es tractarà de fer una jornada lúdica i festiva.
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURAS





Josefa Martí Julián. Ratificada.
Marcos Campoy. Ratificat.
Carmen Asensio Sansano. Ratificada.
Hortensia Fuentes Alameda. S’impugna. Abstencions (38); en contra
(36); a favor (13). Abstencions (33); en contra (36); a favor (18). A favor
(19) en contra (36). Ratificada.
 Isabel Galera Palacios. Ratificada.
 Rosana Montserrat Forés. Ratificada.






























Silvia Benedetti. Ratificada.
Ferran Badenes. Ratificat.
Víctor Abad Soliva. Ratificat.
Luis Gómez Casals. Ratificat.
Eduardo Vila Marqués. Ratificat.
Anna Peñalver Bermudo. Ratificada.
Luis Salvador Escrig López. Ratificat.
David Aguilar i Ferrer. Ratificat.
Paz Beltrán Viciano. Ratificada.
Elena Albesa Alcón. Ratificada.
Oriol Flors Mas. Ratificat.
Javier García Vázquez. Quòrum (88). Es vota impugnació: abstencions
(13); en contra (19); a favor (53). Abstencions (12); en contra (19); a
favor (52). No es ratifica.
Ramon Feenstra. Ratificat.
Mariana Nicoleta Tudorache. Ratificada.
Dolors Igual Adell. Ha retirat la candidatura.
Francisco González Babiloni. Ratificat.
Xavier del Senyor de la Gala. Ratificat.
Pablo González Ripoll. Ratificat.
Maria Jesús Garrido. Ratificada.
Yriana Ferrer Bernial. Ratificada.
Alicia Aledo Nacher. Quòrum (84). Abstencions (20); en contra (21); a
favor (41). Abstencions (16); en contra (22); a favor (45). No se ratifica.
Jordi Caballero i Arquer. Ratificat.
Dolça Flors Mas. Ratificada.
Avel·lí Flors Mas. Ratificat.
Àlex Tejedor Bayarri. Ratificat.
Eduardo Castillo Andreu.
David Giner Ariño. Quòrum (83). Abstencions (7); a favor (11); en contra
(64). Ratificat.

S’informa que demà arranca el procés telemàtic de votacions. El dia 30 seran
les votacions físiques. El dia 28 serà l’assemblea sobre programa.
A l’apartat de precs es convida a participar en una iniciativa de Castelló per la
Llengua.
Pròxima assemblea, dissabte 28 de març a las 19h en La Marina del Grau de
Castelló.

