assemblea ordinària de Castelló en Moviment del 20 de juliol de 2018
Ordre del dia:
1. Revocació de la Mesa
2. Aprovació de l'acta anterior
3. Estratègia 2019: Model de primàries
4. Votació del Pla d'Ordenació Pormenoritzada (PGOU)
5. Propostes al ple
6. Precs i preguntes
1. Revocació de la Mesa
- La mesa es manté.
- Dolors forma part de la mesa puntualment per petició de la mesa i oferiment d’ella per evitar que
la mesa tinga un nombre parell de persones.
Es debat si les persones que van vindre a l’assemblea del 20 d’Abril, en ella tenia dret a vot i
no han assistit a cap assemblea després, poden votar avui o no, que es compleixen 3 mesos justos.
La mesa decidix per quatre vots a favor i un en contra donar vot a aquestes persones:
• Guzmán Ramos, Amparo.
• Igual Adell, Dolors.
S’actualitzarà el programa que decideix quines persones tenen dret a vot per donar un marge d’un
dia als 3 mesos. És a dir, que si l’última assemblea amb dret a vot va ser el 20 d’abril, es manté el
dret a vot fins el 21 de juliol.
2. Aprovació de l’acta anterior
L’acta s’aprova.
3. Estratègia 2019: Model de primàries
S’adjunten dos documents. Es parteix del document base i es consideren les esmenes com a
addició a menys que contradiguen directament el text base. Les esmenes es poden aprovar alguna
d’elles o no aprovar-ne cap, i en tal cas quedaria el text base.
Per ser una proposta d’especial rellevància política, i a proposta de Salva, la decisió es
considerarà extraordinària i per tant caldrà aprovar-se per majoria qualificada dels presents.
Punt 1. Qui es pot presentar?
1. A. Xavi transacciona amb Salva, s’afegeix l’esmena per consens.
1. B. Salva transacciona amb Xavi.
Es vota:
Opció 2: 13
Opció 3: 0
No incloure: 5
Guanya l’opció 2 amb majoria absoluta.
1. C. Membres d’altres organitzacions
Salva elimina la opció 2
Es vota:
Opció 2: 8
No incloure: 12
Guanya no incloure l’esmena.
1. D. Incompatibilitats
Es vota:

Opció 1: 13
No incloure: 5
Abstenció:1
Guanya incloure l’esmena opció 1.
1. E. Programa
S’accepta per consens.
Punt 2. Qui i com hi pot votar?
2. A. Qui?
L’opció 2 accepta afegir : «Els criteris de validació dels vincles demostrables
quedaran a criteri de la mesa».
Es vota:
Opció 1: 5
Opció 2: 14
No incloure: 5
Guanya l’opció 2 amb majoria absoluta.
2. B. Com? (presencial/telemàtic):
La opció dos cau per ser la mateixa que el document.
Es vota:
Opció 1: 4
Original: 14
Abstenció: 0
Es manté el text original.
Punt 3. Com es presenten les candidatures?
3. A. Votacions separades o no alcaldables i regidores.
Cau l’opció 2.
Es decideix que si no es separen les votacions, si algú renuncia a una posició
de la llista, se’n ix de la mateixa.
Es vota:
Opció 1: 5
Original: 14
Abstenció: 1
Es manté el text original.
3. B. Llistes i/o candidatures individuals, i aleatori.
L’opció dos cau per ser la 3.
Es vota:
Opció 1: 8
Opció 3: 9
Abstenció: 3
No s’arriba a majoria absoluta en primera volta. Es vota en segona
volta:
Opció 1: 5
Opció 3: 11
Abstenció: 3
S’accepta l’opció 2
3. C. Nombre que pot marcar l’opció votant.
Es vota entre opció 1 i 2:
Opció 1: 15

Opció 3: 1
Abstenció: 2
S’accepta l’opció 1
Punt 4. Com es recompten els vots?
Es vota:
Opció 1 (original): 16
Opció 2: 2
Abstenció: 0
Es manté el text original.
Punt 5. Quina correcció de genere s’aplica al recompte?
Es vota si s’accepta l’opció 1, ja que parla d’un tema diferent que la
resta d’opcions:
Sí: 0
No:18
Abstenció: 1
Es vota la resta d’opcions.
Opció 2: 6
Opció 3: 8
Opció 4: 3
Cal la opció 4, amb menys vots. Es vota en segona volta
Opció 2: 8
Opció 3: 10
S’aprova l’opció 3.
Punt 6. Mesa electoral
6. A. Composició.
Les opcions 1 i 3 cauen per ser contradictòries amb el que s’ha decidit abans
de no fer referència a organitzacions externes.
Es vota
Opció 2: 15
Opció 4: 3
S’aprova l’opció 2.
6. B. Meses en Castelló-Grau. (Es debat abans del 6. A ja que el resultat afecta
l’argumentació del 6. A).
Es vota
Opció 1: 2
Opció 2: 17
S’aprova l’opció 2.
6. C. Atribucions
S’aprova per consens l’opció 1.
Punt 7. Calendari
Es transaccionen les dues opcions s’accepten per consens
Es vota el document complet, amb les esmenes acceptades per refrendar-lo.
Sí: 14

No: 0
Abstenció: 5
S’aprova el document per majoria qualificada.
4. Votació del Pla d'Ordenació Detallat (PGOU)
Es debat si votem al voltant de l’exposició pública del PGOU.
Es vota:
• Aprovar l’exposició del PGOU:
0
• Delegar en coordinació:
2
• Fer una extraordinària:
14
• Abstenció:
0
5. Propostes al ple
Sobre la proposta presentada per Benito de considerar els scooters de dimensions inferiors a 1,2 m
de llarg i 0,7 m d’ample fets servir per persones amb discapacitat superior al 33% i més de 7 punts
de discapacitat, es decideix retirar-la temporalment per presentar-la més endavant acordada amb
totes les parts.
6. Precs i preguntes
Es pregunta per la situació del partit instrumental. No està clar com està el tema, però caldria
aclarir-ho prompte per no esgotar terminis.
El projecte intern de Castelló en Moviment del «Pla d’igualtat per a municipalismes» ha fet ja una
reunió inicial i ha elaborat un document. La propera reunió es farà a finals d’agost, i es demana
especialment la participació d’homes, ja que de moment no en participa cap.

