Acta Guanyar Castelló
15 Gen. 2015
Lloc:

CC La Marina

Hora:

19h

Assistents:

77

Ordre del dia:
1. Ratificació de la mesa
2. Ratificació de l’acta anterior
3. Votació del codi ètic
4. Forma jurídica
a. Informe de la Comissió d’organització (dubtes)
b. Debat obert i votació

5. Renovació de la mesa i comissions
1. Ratificació de la Mesa
La Mesa queda ratificada: Maria, Miguel Ángel, María Jesús, Fernando

2. Ratificació de l’acta anterior
L’acta anterior queda ratificada sense cap esmena.

3. Votació del codi ètic
Esmena línia 136: eliminar la frase “El sueldo serà variable tambén en función de las
responsabilidades”.
S’aprova l’esmena per consens
Adhesió160: Dispossició transitòria 4: Queda pendent establir un reglament sobre la lliure
disposició de càrrecs, que també es farà públic.

-

S’apunta que la nova llei de finançament de partits pot prohibir el
micromecenatge finalista com a forma de finançmanet

VOTACIÓ
En contra del codi étic:
Abstensions: 2
A favor: 73

4. Forma jurídica
a. Informe de la comissió d’organització
La comissió d’organització explica els diferents mecanismes per a presentar-se a les
eleccions (partit, coalició, federació, agrupació d’electors).
S’expliquen els requisits jurídics i les disposicions que es contemplen en les lleis.
S’adjunta el document de la comissió d’organització:
S’aporta també una explicació sobre la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local i el paper de les Diputacions.
Es pregunta baix quins casos es pot invalidar una firma, i si invalidarien només la firma
errònia, o tota la fulla completa en la qual es troba recollida. Si la invalidació de la
signatura és fruit d’un error (no s’entén la lletra, falta un número del DNI, etc.) s’invalida
només eixa firma. Però si la firma està duplicada o ha signat per a un altra agrupació
d’electors, s’anul·la tota la fulla en la qual estiga.
Es pregunta si ha d’anar cada promotor (signant) d’una agrupació electoral davant un
notari o secretari de l’administració. Es contesta que no, però s’ha d’adjuntar una
fotocòpia del DNI de cada signant.

b. Debat obert i votació
-

S’argumenta des d’Esquerra Unida de Castelló anirà a la confluència sempre i
quan la forma jurídica siga la coalició electoral i tinga un programa
transformador.

-

S’argumenta en contra de l’agrupació electoral la dificultat de la recollida de
signatures.

-

Es considera que no només Esquerra Unida té una motxilla darrere i una
trajectòria que deixem darrere ara per a vindre a la confluència.

-

Es comenta que Esquerra Unida no es pot diluir en una agrupació d’electoral.

-

S’afegeix que els partits polítics han cedit molt i estan disposats a fer
concessions.

-

Es destaca la dificultat de recollir fotocòpies de DNIs de cada un dels promotors.

-

Es comenta que la forma més ràpida i fàcil és constituir un partit nou.

-

Es contesta que no se li està demanant a ningú que es dilueixi, sinó que
participe en la candidatura sense exigències.

-

Es contesta que a l’acceptar el manifest ja s’accepten les primàries obertes
sense quotes i és una gran concessió.

-

Es destaca de nou la necessitat de comptar amb un ample suport de la
ciutadania.

-

Es comenta que la Diputació no pot ser un argument, perquè estem en contra
d’ella i l’objectiu no és entrar, sinó eliminar-la.

-

Es contesta que només si estem dins de la Diputació sabrem en què es gasten
els diners allà

-

Es contesta que Esquerra Unida vol la coalició de partits i Podemos l’agrupació
electoral, i hauríem d’arribar a algun punt mig

-

L’agrupació electoral es dissol una vegada celebrades les eleccions i els
representants no estan obligats a respectar cap reglament

-

Es contesta que l’acta de regidor o d’alcalde és de la persona individual, i si no
contrau un contracte individual no hi ha forma de demanar-li responsabilitat

Torn tancat de paraula:
Agrupació o partit: per a que la democràcia interna recaiga en les persones i no en els
partits de la coalició
Coalició de partits: amb un partit creat des de les persones individuals per a garantir la
democràcia
Partits: més eficaç i més fàcil
Coalició: el manifest ja és prou salvaguarda
-

Es demana que es recerquen pros i contra de cada forma jurídica

S’aporta que si es guanya l’Ajuntament estarem en la Diputació de Castelló, baix la forma
jurídica que siga.
Si es forma una agrupació electoral, s’ha d’arbitrar un sistema per a garantir un
recolzament als candidats electes. El treball s’acaba quan s’acaba la legislatura.

Votació:
Primera ronda
Partit polític:
A favor: 28
En contra: 6
Abstencions: 33
Coalició de partits:
A favor: 13
En contra: 44
Abstencions: 16
Federació de partits:
A favor: 5
Abstencions: 44
En contra: 19
Agrupació d’electors:
A favor: 44
En contra: 13
Abstencions: 15
Total: 75
No s’arriba al quòrum del 65 %, 48 vots.
Segona ronda:
Agrupació electoral: 39
Partit polític: 27
Abstencions: 9
S’aprova que la forma jurídica sota la qual concorrerem a les eleccions serà l’Agrupació
d’Electors.
Conclou l’assemblea sense tractar el punt 5 de l’ordre del dia (Renovació de la Mesa i
Comissions) . Tampoc s’estableix data per a la propera perquè l’espai s’ha de tancar.

