ACTA DE L'ASSEMBLEA DE 23 DE MAIG DE 2015
Camí de la Donació, 91.
ORDRE DEL DIA:
1. Possibilitat de revocació de la mesa.
2. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
3. Informe dels treballs que realitzen les comissions.
4. Modificació del reglament de l'assemblea.
5. Elecció de l'equip postelectoral.
6. Aprovació de la carta financera.
7. Precs i preguntes.

1. Possibilitat de revocació de la mesa.
La Mesa queda ratificada.
2. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
Lectura i aprovació per consens de l'acta de l'assemblea anterior.

Respecte a la redacció i al que ha de constar en les actes, es demana que
en les actes sols figuren els acords i no personalitzar les propostes que es
fan a l'assemblea.

S'acorde per consens que no constarà mai el nom de la persona que fa
alguna proposta a menys que algú ho demane expressament.

3. Informe dels treballs que realitzen les comissions.

• Comissió de comunicació.

Informen que cada vegada hi ha menys gent en comunicació.

Informen del treball que s'ha estat fent al llarg de la campanya en xarxes
socials i notes de premsa.
S'ha informat als mitjans de comunicació de l'acte de Castelló en Moviment
per a la nit electoral a la Plaça de les Aules, on hi haurà seguiment en temps
real de les dades de les eleccions municipals a Castelló.
S'informe que la premsa local ens ha felicitat per la campanya electoral.

• Comissió d'organització de la campanya electoral.
Informen del desenvolupament de la campanya.
Expressen el seu reconeixement a Nicole pel gran treball que ha realitzat al
llarg de tota la campanya electoral.

• Tresoreria.
S'informe que està pràcticament tot pagat. Queden poques factures pendents
i hi ha saldo suficient per fer front al pagament.
Sobre el crowfunding, comuniquen que s'ha de donar a la gent que ha
participat les samarretes i organitzar el «Sopar en Moviment».

• Comissió d'organització del dia de les eleccions.
Sobre els apoderats, es recorda a qui s'hagi inscrit com apoderat de Podem
que ha de recollir els nomenament.
Els representants de Podem informen que divendres 22 per la nit van arribar
les últimes acreditacions. Hi han hagut persones inscrites que no tenen
acreditació, es suposa que per haver-se inscrit fora de plaç no han arribat a
temps.
Hi hauran apoderades de Castelló en Moviment en els col·legis electorals en
funció del número de meses que hi ha a cada col·legi i a més, a més, hi
hauran tres equips de dos persones que donaran suport a les apoderades al
llarg del dia.

4. Modificació del reglament de l'assemblea.
S'expliquen les modificacions al Reglament.
Es passa a llegir les esmenes per debatre-les i votar-les.

• Esmena de substitució a l'article 6, línia 48.
Text a esmenar: «Sols es podran votar les esmenes presentades en la forma
abans esmentada.»
Text de l'esmena: «Si del debat de les esmenes sorgeix un altra esmena o
una transacció entre esmenes que no haja sigut presentada prèviament per
escrit i que suscite un consens majoritari de l'assemblea (majoria simple)
aquesta es podrà aprovar a falta d'una redacció final que s'encarregarà a una
persona determinada i que haurà de ser ratificada sense debat a l'assemblea
següent.»

Escoltat el debat, es proposen modificacions a l'esmena, que queda
redactada amb el text següent:
«En primer lloc es debaten i voten les esmenes presentades per escrit.
Si del debat de les esmenes, durant l'assemblea, sorgeix un altra esmena o
una transacció entre esmenes que no haja sigut presentada prèviament per
escrit, l'Assemblea votarà la pertinència de que aquesta esmena verbal siga
debatuda i votada. Caldrà una majoria simple per acceptar-la. En cas de
votació favorable, l'esmena així presentada passarà a ser debatuda i, en el
seu cas, aprovada per l'Assemblea per les majories reglamentàries.»
Quorum: 49
Votació:
-Vots a favor: 34
-Vots en contra: 11
-Abstencions: 1
Esmena aprovada per majoria qualificada.

• Esmena d'addició a l'article 9, línies 65-66.
Text a esmenar: «En cas de ser necessari prendre una decisió i no hi hagi
majories necessàries, es traslladarà a la propera Assemblea que en tercera

votació s’aprovarà per majoria simple.»
Text de l'esmena: «En cas de ser necessari prendre una decisió i no hi hagi
majories necessàries, es traslladarà a la propera Assemblea que en tercera
votació s’aprovarà per majoria simple de les persones que van participar
l'assemblea anterior.»
Es proposa una transaccional amb el text següent: «En cas de ser necessari
prendre una decisió i no hi hagi majories necessàries, es traslladarà a la
propera Assemblea. En aquesta Assemblea es decidirà per votació si poden
votar totes les persones censades assistents o sols les que van participar en
l'assemblea anterior. En qualsevol cas, en aquesta tercera votació es
requerirà una majoria simple per a la seva aprovació.
Es vote la transaccional.

Quorum: 49
Votació:
-Vots a favor: 8
-Vots en contra: 31
-Abstencions: 9

No hi ha majoria qualificada, per la qual cosa es passa a la segona votació.

Votació:
-Vots a favor: 3
-Vots en contra: 36
-Abstencions: 9

L'esmena no és aprovada per majoria absoluta.

• Esmena d'eliminació a l'article 16.

Text a esmenar: «Per tornar a formar part del cens haurà d'acomplir el

requisit d'assistir a tres de les últimes sis assemblees.»

Text de l'esmena: Es proposa l'eliminació d'aquesta frase per considerar-la
redundant.

S'aprova l'esmena per consens.

• Esmena d'eliminació a l'article 16, línies 100-101-102.

Text a esmenar: «Quan una persona la qual forme part del cens deixe
d'assistir a tres assemblees seguides quedarà exclosa d'aquest. Per tornar a
formar part del cens haurà d'acomplir el requisit d'assistir a tres de les últimes
sis assemblees.»

Text de l'esmena: Es proposa l'eliminació de tot el paràgraf perquè és una
contradicció.

Esmena aprovada per consens.

• Esmena d'eliminació a l'article 18, línia 115.

Text a esmenar: «La ciutadania la qual forme part del cens de Castelló en
Moviment podrà sol·licitar en qualsevol moment deixar de formar part
d'aquest cens de la mateixa manera que s'assenyale en el paràgraf anterior.»

Text de l'esmena: Es proposa l'eliminació de tot el paràgraf perquè una
persona no pot renunciar a un dret.

Esmena aprovada per consens.

• Cens.

S'obri el debat sobre la qüestió del cens de persones que tindran dret a vot
en les Assemblees. No és tracta pròpiament d'una esmena a l'article 16, sinó
de si els requisits per a formar part del cens s'aplicaran de forma retroactiva.
Qüestió que no havia sigut abordada en la modificació del Reglament.

S'acorda mantindre els requisits per a formar part del cens tal i com estan
redactats en l'article 16 del Reglament i que no s'apliquen de forma
retroactiva. Però açò suposa un problema perquè ningú podrà votar en el
properes assemblees fins acomplir els requisits. Aleshores sorgeixen dues
propostes:

Proposta 1: Creació d'un cens provisional que incloga a les persones que
formen part de l'Assemblea segons criteris de participació.

Proposta 2: Creació d'un cens provisional que incloga a totes les persones
que formen o han format part de l'Assemblea, inclús a les que han abandonat
l'assemblea per formar nous partits. A aquestes últimes, si tornen a assistir a
les assemblees se'ls pot excloure segons l'article 19 del Reglament.

En ambdós casos els requisits comencen a aplicar-se en l'assemblea del 23
de maig de 2015 i durant el període de sis assemblees el cens provisional
estarà vigent

Es procedeix a la votació de les dues propostes.

Quorum: 44

Votació:
-Vots a favor de la proposta 1: 29
-Vots a favor de la proposta 2: 15

La proposta 1 queda aprovada.

El text que inclou aquesta proposta queda redactat de la manera següent.

«DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

El requisit de participació en les assemblees de Castelló en Moviment per a
formar part del cens al qual es refereix l'article 16 començarà a
comptabilitzar-se en l'assemblea del 23 de maig de 2015.

El cens provisional estarà format per les persones que en aqueixa data
formen part de l'Assemblea de Castelló en Moviment, les quals seran
incloses segons criteris de participació. Aquest cens provisional ha estat
aprovat per l'Assemblea en data 23 de maig de 2015.

En la setena assemblea a partir de la celebrada el 23 de maig de 2015 el
cens provisional desapareixerà i entrarà en vigor el cens segons l'article 16
d'aquest Reglament.»

5. Elecció de l'equip postelectoral.

La Mesa presenta una proposta per a la formació de l'equip postelectoral que
serà l'encarregat de les converses amb els altres partits de cara a possibles
pactes i/o acords

Equip format per 3 persones:
• Una persona de la llista de candidates i candidats.
• Una persona de la Mesa.
• Una persona de l'Assemblea.

Es presenten diverses propostes i finalment queda aprovat per consens un
equip format per:

-Xavier del Senyor.
-Nacho Calvo.
-Yriana Ferrer.
-Dolors Igual.

6. Aprovació de la carta financera.

Es presenta la proposta de carta financera.

S'acorda retirar provisionalment el document de proposta de carta financera
fins que es sàpiga realment quin és el sou que van a cobrar les regidores.

7. Precs i preguntes.

No hi han precs ni preguntes.

