Assemblea Castelló en moviment
21 de juliol de 2017
Hora: 19h
Lloc: La Teixidora (C/ Adoberies 17, Castelló de la Plana)
Modera: Maria
Acta: David
Torns de Paraula: Elvira
Cens: Nacho

Ordre del dia
1. Revocació de la Mesa (Ratificació)
Es presenta la possibilitat de revocar la Mesa actual i presentar-ne una altra alternativa.
2. Aprovació de l'acta anterior (Ratificació)
Es procedeix a aprovar l'acta anterior.
3. Negociació dels pressupostos i superàvit (debat i vot)
El grup municipal presentarà una proposta d'estrategia de negociació per a debatre en
assemblea.
4. Constitució d'un nou grup de treball d'estratègia (Ratificació)
Es debatrà sobre la forma en que es crearà aquest grup, així com les seues tasques.
5. Selecció del nou assessor (Ratificació)
Es presentarà al nou assessor proposat pel grup de selecció i es procedirà a la seua
ratificació.
6. Procés 2019 (informatiu)
Es presentarà un document per part de la comissió d'organització al voltant del procés 2019.
7. Temes institucionals
8. Precs i preguntes.

1 Revocació de la Mesa
No es presenta mesa alternativa

2 Aprovació de l’actata de l’assemblea anterior
L’acta no està penjada i es queda pendent d’aprovació.

3 Negociació dels pressupostos i superàvit (debat i
vot)
La proposta presentada per coordinació s’aprova per concens.

4 Constitució d'un nou grup de treball d'estratègia
(Ratificació)
L’estratègia política queda en mans de coordinació. En setembre, la primera coordinació tindrà un
punt d’estratègia política. Es recorda que coordinació continua sent obert. S’ahurà de fer un
document estratègic per a ser votat en assemblea.

5 Selecció del nou assessor (Ratificació)
El secretari de la comisió de selecció explica el procés. Es ratifica a Fernando Navarro com nou
assesor de Castelló en moviment.

6 Procés 2019 (informatiu)
La proposta queda lligada al grup del punt 4.

7 Temes institucionals
Es discutèix al voltant de la urgència de la moció 1 del grup Ciudadanos.
•

No es considera que la moció siga urgent.

8 Precs i preguntes.
•

Es parla sobré la intenció dels membres de l’assemblea de participar en el grup destratègia
política.

