
Assemblea extraordinària Castelló en moviment 16/06/2015
Camí de la donació 91

Acta: David i Elvira

Torns de paraula: Isabel

Moderador: Nacho

Ordre del dia

• Revocació de la mesa

• Apropiació de l'acta anterior

• Elecció de portaveu i portaveu adjunt

• Elecció Diputada Provincial 

• Elecció de les dos persones Pacte de Govern

• Precs i preguntes

Revocació de la mesa

No es presenta mesa alternativa. La mesa queda ratificada.

Aprovació de l'acta anterior

S'ha d'afegir en l'acta un comentari en precs i preguntes per part de Carlos Guerrero: “No han 
d'haver-hi assessors. Ho pot fer gent de la organització” 

Elecció de portaveu i portaveu adjunt

Es tria per consens 

Portaveu: Xavi del Señor

Portaveu Adjunta: Paz Beltrán

Elecció Diputada Provincial 

Es tria per consens 

Diputada provincial: Anna Peñalvert

Suplents en aquest ordre: 

1. Iñaki Vallejo

2. Paz Beltrán

3. Xavi del Señor



Elecció de les dos persones Pacto de Govern

S'explica que es va proposar que un regidor ocupe un dels llocs.

Els regidors proposen a Anna.

Es proposa a Yriana.

Es proposa a Nacho.

Es proposa a Yriana i suplent Nacho. 

S'aprova per consens: 

Anna Peñalvert e Yriana.

Precs i preguntes

• Xavi: Informa que han començat contactes. Parlen que la GCT està amb el tema de correus. 
Ells s'encarreguen de la part sindical i nosaltres de la institucional. Farem nota de premsa.

• Necessite saber que dia no podré votar. Es decideix parlar amb el programador per a ajustar-
ho al reglament. 

• Necessitem publicar els comptes en la web. 

• S'ha d'informar de les reunions per part dels regidors. Xavi contesta que es pengen en
la web. 

• S'ha de parlar de com es van a implementar les principals mesures. Econòmiques, de 
personal. S'ha de fer un seguiment del pacte de governabilitat, escollir 5 o 10 de les mes 
importants per a nosaltres i veure com s'implementen i que siguen efectives de veritat.

• Es recorda que l'organització està sota mínims, la proposta d'organització està en la web. 
S'ha de revisar. 

• No entenc perquè s'està en la junta de govern si no vam governar. 

• És un privilegi estar per a tenir la informació de primera mà. Val la pena estar. 

• Xavi: La decisió no s'ha de prendre avui. S'ha de posar en l'ordre del dia de la 
pròxima assemblea. Es posarà. 

• Xavi: Hem de constituir el grup municipal.

• Tindrem un compte bancari propi.

• Necessitem decidir si tindrem assessors. En la Diputació possiblement passarà el 
mateix.

• Hem de pensar en com seleccionar-los.

• A la propera assemblea es decidirà si els necessitem. 

• Hem de decidir si els necessitem, si els volem tenir, hem de tindre un 
document per saber como les triarem.

• No podem dependre dels funcionaris, no treballen per a la nostra formació. 
Per a seleccionar-los, hem de tenir un barem. És important que l'assessor done
confiança a l'assessorat.



• Per si es decideix tenir assessors, es deu crear un grup de treball per a saber 
como triar-los. Es crea. El formen Víctor A, Yriana, Fani, Maria, Elvira i 
David.

• Es demana la postura sobre el pinar.

• Xavi: Es pretén recuperar la zona del golf. Es va donar a una empresa privada en 
temps de Franco.

• No entenc la compatibilitat del golf a un parc públic. El PSOE hauria de demanar 
perdó i tornar la utilitat del parc al poble.

• Hauríem de deixar un temps per a que les noves persones es presenten.

• A la pròxima assemblea o dins de dues setmanes s'ha de tancar el tema de la carta financera 
dels regidors.

• Xavi: en quant tinguem la carta la compartirem.

• Si el ple on es deu d'aprovar el tema de assessors si es l'ordinari de Juliol es podrà decidir en
dos assemblees.

• Es deu de treballar sobre el que ja hem fet al voltant de la carta financera.

• Xavi: Devem tenir en compte que no passarem del sou mínim, si passem s'haurà de 
definir que fer amb el extra. 

• Els regidors han d'informar-se de en quin ple s'han de prendre aquestes decisions.

• S'han de, realitzar documents, perquè la pròxima assemblea siga àgil. 

• Es decideix crear un document per a defensar el sí i un altre el no, per a estar en la junta de 
govern i una altre parell per a defendre i oposar-se a tindre assessors.

• A la propera assemblea Fani defendrà NO estar a la junta de gover i Francesc defendrà que 
SÍ devem estar. 

• A la propera assemblea Carlos defendrà que NO necessitem assessors i Maria defendrà que 
SÍ els necessitem.  
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