Assemblea Castelló en
moviment
8 de abril de 2016 19:00
En la teixidora
En la mesa: David, modera, Victor, torn de paraula i Araceli, acta.
Orde del dia:
1- Revocació de la mesa
2- Aprovació del acta del assemblea anterior
3- Canvis en Diputació
4- Avaluació del pacte de govern
5- Ruegos i preguntes
En la Teixidora (C/ Adoberies, 17) a les 19:15 del 8 d’abril de 2016.
Assistents: amb dret a vot:
1- Possibilitat de revocació de la mesa.
La mesa queda ratificada.
2- Aprovació del acta del assemblea anterior.
L’acta queda ratificada.
3- Canvis en la Diputació
Anna ha decidit deixar la diputació perquè la seua area en l’ajuntament
dedicació. Iñaki ocupara el lloc en diputació.

necesita mes

Anna pregunta si deu deixar la regidoría.
Se aprova per unanimitat que Anna continue com a regidora i que Iñaki entre en diputació.
4- Avaluació del pacte de govern.
Anna, Iñaki, Paz i Xavi explica la situació del pacte de govern i el document que se ha enviat a
l’assemblea.
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Se establissin torns de preguntes.
Se proposen les següents propostes que se someten a votació:
-

-

Se vota el si es necessari canviar la relació amb el consell de govern.
S’aprova per unanimitat que hi ha que canviar la relació amb el consell de govern.
Se vota deixar clar que no volem seguir aixina perquè no funciona, la assemblea
espera uns mesos una proposta per a seguir, deixar clar que els objectius principals del
pacte no se están complint.
S’aprova per unanimitat.
Se vota proposar que la reunió de fiscalitat se torne a fer a tres i no a cinc.
S'aprova per unanimitat
Se vota: En previsió de una convocatoria de la comissió de seguiment del pacte de
govern, anar per a expresar el nostre mal estar.
A favor: 10
En contra: 20
Abstencions: 1
Segona votació
A favor: 11
En contra: 21
Abstenció: 0
S’aprova per majoria simple no anar a la següent comissió de govern.

