Acta de l'assemblea del dia 15 de Març de 2015
La Marina – El Grau de Castelló
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Possibilitat de revocació de la mesa.
Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
Informe dels treballs que realitzen les comissions.
Elecció de nous membres de la mesa.
Presentació de l'organigrama de campanya.
Aprovació del reglament de revocació de càrrecs.
Precs i preguntes.

Possibilitat de revocació de la mesa.
Es ratifica la mesa.

Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior .
S'aprova.

Informe dels treballs que realitzen les comissions .
Comissió de comunicació.
El representant informa de les campanyes de Facebook i Twitter i sol·licita a l'assemblea
col·laboració.
Les notes de premsa les redactaran Salvador, Xavi i Ramón.
Explica que per a participar en Trello, cal enviar correu a Ainhoa. S'usa per a organitzar l'agenda
dels candidats.
Juntament amb altres comissions s'ha treballat en l'organigrama que es presentarà avui.
Hi ha un taller de xarxes socials per a membres de Guanyem el divendres a les 19h.
Comunicació necessita més fotos. Es convoca una sessió de fotos el divendres a les 18h en la UJI.
El dilluns que ve s'oficialitza l'agrupació d'electors, de manera que es farà una roda de premsa en
Mº *Agustina el dimarts, per a la qual es demana que acudim tots els que puguem. Queda per
concretar l'hora, al voltant de les 11h.
S'estableixen torns de paraula.
Se sol·licita que es pengen en Facebook les notes de premsa, es penjaran almenys en la Web.
Es proposa no informar més de quantes signatures tenim per a no desmotivar.
El 20 presentem la candidatura, es proposa que no es faça la roda de premsa el dimarts sinó
convocar a la premsa allí mateix.
Comissió d'organització.
La comissió d'organització informa que s'ha enviat la fulla d'acceptació de candidatura als
candidats, han de signar i lliurar-la amb fotocòpia del DNI, per a presentar-la al dia 20.
La recollida de signatures ha de continuar el cap de setmana per la difusió que suposa.
S'informa que el partit polític no s'inscriurà a temps, doncs s'ha rebut una carta que demana
esmenes, però ens serveix perquè ningú use de moment la nostra marca, podem estudiar esmenar

més endavant, tenim tres mesos.
S'obri torn de paraula.
Es pregunta si el partit ja no serveix de res, però sí serveix perquè es podria esmenar urgentment si
fera falta.
S'informa que el partit no s'ha registrat amb èxit

Elecció de nous membres de la mesa.
Abandonen el seu lloc en la mesa Fancisco Artola, Cristina Cabedo y Rubén Carsi.
Entren David Giner i Víctor Abad, es comenta que falta una dona.

Presentació de l'organigrama de campanya.
Es presenten les línies bàsiques de l'organigrama de la campanya electoral:
1. Coordinació de campanya. Agenda.
2. Argumentari.
3. Organització.
4. Comunicació.
S'obri torn de paraula.
S'exposa que una subcomissió d'organització és insuficient per a la campanya. S'explica que
comunicació ha preparat un formulari per a proposar-se a interventor o apoderat i que es realitzarà
formació. Xavi comenta que per a l'argumentari caldrà consultar fonts externes, que hi haja
persones que dediquen temps per a cercar informació de l'Ajuntament (fins i tot d'altres ciutats), per
a tenir material per als debats que es vagen a realitzar.
Es proposa fer pública l'agenda dels candidats. Es demana col·laboració per a aportar material
(projectors, equips de música) per a la campanya. Comunicació exposa que organització coordinarà
campanya però que l'execució la realitzaran altres persones.
S'ha contactat amb Barcelona en comú i Ahora Madrid. Hi haurà coordinació amb ells, de manera
que s'obtinga informació útil per a la forma de funcionar, per exemple, fiscal, de les agrupacions.
S'aprofita per a presentar el pla de finançament de la campanya. S'ha calculat un mínim de 2500
euros i un màxim de 5000 euros. Es proposen tres formes d'aconseguir el diners:
1. Donacions directes dels membres de l'assemblea, màxim de 100 euros.
2. 2. Microcrèdits entre 100 i 1000 euros.
3. Crowfunding dirigit a les persones que no solen venir a l'assemblea.
La mesa explica la importància de les donacions voluntàries. Els microcrèdits es realitzaran entre
diverses persones. Es retornaran amb l'ajuda dels regidors. En el cas que no s'obtinguera cap
regidor, ho assumiria l'assemblea.
Es demana el suport de l'assemblea per a aqueixes vies de finançament per a engegar-la ja.
Es voten organigrama i pla de finançament i s'aproven per unanimitat.

Aprovació del reglament de revocació de càrrecs.
Fani explica el document preparat per a la revocació de càrrecs.
És necessari retirar l'esment a les signatures d'aval a la candidatura com a condició per a poder votar
en una revocació, ja que legalment no tenim constància de qui ens ha signat.
Es lligen les esmenes presentades. Luís Gomez proposa una esmena que es rebutja per constar en el
reglament. Salvador Seguí proposa una esmena al punt 2, consistent a afegir apartats, però Ramón
proposa una alternativa que és que no es modifique el reglament proposat i aqueixa informació es
publique en la web. Es vota i s'aprova per consens la proposta de Ramón.

Es proposa modificar el nombre de persones que poden sol·licitar una revocació. Les propostes són:
1 30 persones del cens. A favor 9, en contra 16, abstencions 13
2 Només 15 persones censades. A favor 10, en contra 24, abstencions 9
3 Només el 10% del cens. A favor 9, en contra 16, abstencions 14
4 Un 20% i 30 *pers. A favor 14, en contra 17, abstencions 9
5 30 pers transitòria fins al cens i llavors un 30%. A favor 9, en contra 26, abstencions 7
S'eliminen la 2 i la 5 per molts vots en contra. Es voten les altres 3:
1 19,14,6
3 10,26,3
4 10,26,1
Es confirma la primera amb una altra votació, 26 a favor, 6 en contra i 8 abstencions i es dóna per
aprovada.
Per tant es deixa igual que estava en el reglament.

Precs i preguntes .
No hi ha .

