Assemblea extraordinària dia 10-06-2015
mesa: Nacho Calvo, Paz Beltrán, Victor Abad.
Ordre del dia:
1- Revocació mesa.
2- Aprovació acta assemblea anterior. (08-06-2015)
3- Informe de l’equip negociador.
4- Aprovació del Programa Conjunt (PSOE, Compromís i Castelló en Moviment )
5- Precs i preguntes.
1- Revocació mesa: No es presenta mesa alternativa, queda ratificada.
2- Aprovació acta assemblea anterior: S’aprova.
3- Informe equip negociador:
Informa Yriana:
S’informa als altres grups de la decisió adoptada per l’assemblea de no formar part de l'equip de
govern i optar per romandre en l'oposició.
S’ha dividit el programa en tres parts. Compromís y CSeM ja l’han informat i s’ha pogut matisar,
només falte la part de PSOE.
Es crea una comissió de seguiment conjunta per velar pel compliment del pacte de governabilitat.
Queda pendent l’elecció de les persones que formaran part d’aquesta comissió.
No es realitza l’assemblea conjunta per falta de temps.
S’ha fixat el sou màxim de l'alcaldessa en 2,5 voltes el sou de la persona que menys cobre de
l’ajuntament.
4- Aprovació del Programa Conjunt:
L’equip negociador ha pogut llegir i matisar tot el programa a excepció d’una part de programa del
PSOE que només ha pogut llegir Yriana. Per falta de temps no s’ha pogut passar a l’assemblea. Els
negociadors consideren que s’ha respectat tot el nostre programa i que les diferències amb els altres
dos programes son compatibles amb el nostre.
Votació :
Quòrum : 54 persones
1- Aprovar el programa conjunt.
A favor: 48
En contra: 1
Abstencions: 5
S’aprova el programa conjunt

Votació :
Quòrum: 47
1- A favor de que l’equip negociador continue en les negociacions.
Primera votació:
A favor: 13
En contra: 23
Abstencions: 11
Cap opció assoleix el 66% del quòrum
Segona votació:
A favor: 15
En contra: 25
Abstencions: 7
S'aprova l'opció de no seguir en les negociacions per majoria absoluta.
L’equip negociador no seguirà en les negociacions
5- Precs i preguntes:
- David Aguilar: Deixe clar el seu suport a l’equip negociador
- Sergi: Les comissions no estan funcionant. Ens trasllada un document d’organització interna per
debatre i aprovar en la següent assemblea.
- Fani Rubert: Propose estar presents en la investidura el dissabte dia 13, a l’ajuntament per donar
suport als nostres regidors.
-Carlos Guerrero: Proposa que no han d'haver-hi assessors. Ho pot fer gent de la organització.

