Assemblea Ciutadana Municipal Castelló
(21 Nov. 2014)
Lloc: Universitat Jaume I (Aula MAgna ESTCE)
Hora: 18.30
Assistents: 75 85
L’assemblea comença informant de la 
setmana de lluita del dia 24 al 29 de novembre
organitzada per la Coordinadora 22M Marxes de la Dignitat.

Mesa:
La Mesa escollida en l’assemblea anterior pregunta si es vol ratificar per a que continúe
ordenant els debats. La Mesa de 6 persones es ratifica.

Ordre del dia:
1. Aprovació del manifest.
2. Aprovació del cronograma de recollida de signatures, de la quantitat de firmes i
del suport per recollirles

1. Aprovació del manifest
S’inicia el debat sobre l’esborrany del manifest desenvolupat pel grup promotor a partir
de les esmenes realitzades per tots els membres de l’assemblea telemàticament.
S’adjunten 
en el mateix correu electrònic totes les esmenes, els resultats de la votació
si es va produir i la conclussió sobre si es va aprovar o no.

2. Aprovació del cronograma de recollida de signatures, de la
quantitat de firmes i del suport per recollirles
2.1. Quantitat de firmes
El grup promotor presenta una proposta de 
signatures a recollir
:
5000 signatures de
persones castellonenques. 
És una quantitat ambiciosa a la qual serà difícil arribar,
però si s’arriba a eixa xifra, partiríem d’un recolzament que ja ens obriria la porta a

l’Ajuntament amb un regidor, i tindríem 4 mesos per alçar una proposta capaç de
guanyar l’Ajuntament. 
S’aprova eixa quantitat
.
Es planteja si les signatures han de ser l’únic condicionant per seguir endavant amb la
candidatura, si no arribem per poc podríem seguir. Es contesta que es un debat que es
plantejarà en el seu moment.
Es planteja si aquestes signatures recollides per legimitar la candidatura es podrien emprar per
a autoritzar una agrupació d’electors. Es contesta que no, que les firmes per a l’agrupació
d’electors han de ferse amb uns altres requisits jurídics.
Es pregunta la fiabilitat de la recollida de signatures, ja que algú que no fos de Castelló podria
firmar. L’única manera de tindre una fiabilitat del 100 % seria constrastant els signants amb el
cens municipal, al qual no podem accedir. Així que hem de confiar en l’honestetat de la gent.
S’apunta que la recollida de signatures no ha de ser exclusivament telemàtica, sinó que s’han
de recollir també pel carrer.

2.2. Suport per recollir les signatures
La proposta de suport web per recollir les signatures encara no està desenvolupada, ja
que en el grup promotor hi ha una mancança de coneixements informàtics.
IMPORTANT: Qui tinga coneixements sobre programació, disseny de webs i aplicacions, que
escriga a 
guanyemcs@gmail.com i se li ficarà en contacte amb les persones del grup promotor que
tenen coneixements informàtics.

2.3. Cronograma
Des del grup promotor es va desenvolupar una proposta de cronograma (
la teniu ací
)
per a iniciar la campanya de recollida de signatures. Però no es va aprovar, perquè es
va considerar que pot ser l’assemblea voldria debatre quina 
forma jurídica tindria la
candidatura abans d’iniciarla.

Per tant, la proposta de cronograma estarà condiciona a si aquest debat es tindrà
abans o després de la recollida de signatures.
S’inicia un debat sobre els 
pros i 
contres 
de tindre el debat sobre la forma jurídica abans o
després de la recollida de signatures. Per falta de temps, no s’arriba a cap conclussió. Així que
el debat es posposa per a la 
següent assemblea

Següent assemblea: Dissabte, 29 de novembre
La Mesa s’encarregarà de buscar un espai i una hora per a desenvolupar l’assemblea

