
MAREA VECIÑAL DE CULLEREDO
Acta de Asemblea do 3 de xuño de 2016

ACTA DE ASEMBLEA DA MAREA VECIÑAL DE CULLEREDO

Data: 3 xuño 2016

Hora:  20:00h

Lugar:  Local municipal Irmáns Brañas, sito na rúa Costa da Lonxa

Nº Asistentes: 11 (JLC; SMG, RMP, BLV, JCM, MVR, MES, MSD, CMFR, JSC, ITG)

Orde do día 

1 - Aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior (documento adxunto).

2.-Presentación  dos  resultados  das  eleccións  internas  para  a  Coordinadora  de  Marea

Veciñal  de Culleredo, celebradas o pasado sábado 28 de maio.

3.-Nomeamento dos novos cargos  orgánicos  (A proposta  dos  candidatos  elixidos  atópase  no

segundo documento adxunto).

4.-Presentación de resultados e traspaso de documentación dos anteriores cargos orgánicos de

MVC e dos grupos de traballo asociados.

5.- Quenda de libre participación.

Composición da Mesa: BLV e SMG

1- Aprobación da acta anterior

A acta anterior queda aprobada por unanimidade

2- Presentación  dos  resultados  das  eleccións  internas  para  a  Coordinadora  de  Marea

Veciñal  de Culleredo, celebradas o pasado sábado 28 de maio.

BLV, como membro da comisión electoral, informa que a xornada de votacións transcorreu con

absoluta  normalidade,  obtendo  os  resultandos  que  a  propia  comisión  informou a  través  de

correo electrónico o día 1 de xuño, tal e como segue a continuación:

Segundo o recollido na acta de escrutinio da xornada de votación do pasado 28 de maio, data na

que  a  Afiliación  de  MVC  estaba  chamada  a  escoller  os  cargos  orgánicos  dunha  nova

Coordinadora, o resultado foi o que segue:

27 votos : Eiras Sanchez, Mónica

27 votos : Fernández Rios, Carmen Mª

6 votos : Rivadulla Deschamps, Verónica
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26 votos : Seijo Dasilva, Marcos

26 votos : Soto Casás, Juan Manuel 27 votos : Vilaboi Ramil, Miguel

Papeletas de voto en branco: 0 Papeletas de voto nulas: 0 Papeletas de voto totais: 32

Polo tanto, a comisión electoral contactará coas cinco persoas que acadaron maior número de

votos para que asuman o cargo que consideren dentro da Coordinadora.

3.-Nomeamento dos novos cargos orgánicos 

Do empate técnico entre Mónica Eiras Sánchez, Carmen Fernández Ríos e Miguel Vilaboi Ramil, a

Comisión Electoral informa da configuración da coordinadora como resultado da reunión coas

partes implicadas, feito que xa fora coumunicado á asemblea por correo electrónico:

“REUNIÓN DA COMISIÓN ELECTORAL DE MAREA VECIÑAL DE CULLEREDO E AS PERSOAS ELECTAS

No día de hoxe, un de xuño do ano 2016, ás 15:30 horas, tras reunirse as persoas que resultaron

electas na xornada de votación do pasado 28 de maio e a representación da comisión electoral,

chégase aos seguintes acordos:

1.- Determinar, por acordo entre as partes, que a persoa que figurará como primeira de entre as

máis  votadas,  desfacendo  así   o  empate  numérico,  sexa  Miguel  Vilaboi  Ramil.  Deste  xeito,

segundo o que estabelece o Regulamento orgánico de MVC, esta persoa deberá ocupar o cargo

de Portavoz.

2.- Conformar a Coordinadora electa do xeito que segue:

Portavoz: Vilaboi Ramil, Miguel

Viceportavoz: Soto Casás, Juan Manuel

Coordinadora de Organización: Fernández Rios, Carmen Mª

Coordinador de Administración: Seijo Dasilva, Marcos

Coordinadora de Comunicación: Eiras Sanchez, Mónica

Dase por rematada a reunión co compromiso da comisión electoral  de facer pública entre a

Afiliación un acta que recolla estes acordos, de xeito urxente.”

Non habendo ningunha reclamación dáse por constituída formalmente a nova coordinadora, a

todos os efectos.
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4.-Presentación de resultados e traspaso de documentación dos anteriores cargos orgánicos de

MVC e dos grupos de traballo asociados.

Iníciase entón o traspaso de documentación dos anteriores cargos orgánicos e grupos de traballo

asociados.

RMP fai o traspaso administrativo e contable, que recolle a coordinadora, así como un informe

do seu traballo, que se adxunta.

Tamén informa á nova coordinadora dos tramites formais en curso e como resolvelos.

O resumo de documentación entregada pola súa parte é a seguinte:

• Informe envado por RMP sobre o seu traballo, con recomendacións sobre cuestións legais

e económicas pendentes de resolver.

• Libro para actas sen cubrir

• Votos das primarias

• Memoria

• Cuño da MVC

• Documentación relativa á lexislacion que nos compete

• Copia simple estatutos

• Ficheiro con contas

• Contabilidade 2015

• Documentación  para  rematar  solicitude  de  subvención  pendente  de  entregar,  pero

condición indispensable para cobrala

• Informe de pagos pendentes

Coa entrega do informe, Raul  pon en coñecemento a débeda que ten contraída a MVC con

facenda relacionada co alugueiro do local electoral, e da necesidade de resolvela o antes posible,

para que non devengue en aumento de multa. Tamén informa que o patrimonio da MVC (13,70

€) non alcanza para atender a débeda que supón un mínimo de 176,75€ pendente de importe da

multa.

A comisión electoral comunica que deixou no local da MVC as fichas de afiliación e entrega os

votos escrutados e a acta orixinal e a caixa de votación, así como a caixa de votación
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A coordinadora fai constar que falta a seguinte documentación:

a) Actas formais asinadas

b) Confirmación do Ministeio de Interior do rexistro como partido

c) Usuarios e claves de páxina web, correo, facebook, twitter…

d) Copia definitiva dos Estatutos

Infórmase que a documentación b) e d) é fundamental para cobrar a subvención.

5.- Quenda de libre participación.

CMFR quere facer constar en acta a denuncia ao anterior grupo de comunicación por dar de

baixa o perfil/páxina de facebook www.facebook.com/mareaculleredo o día 28 de maio.

BLV propón someter a votación que a débeda pendente que impide o peche das contas anuais

con normalidade (data límite 30 xullo) se pague a partes iguais entre os 3 concelleiros electos.

Apróbase por unanimidade.

RMP quere que conste a denuncia pola ausencia dos outros 4 promotores e a falta de entrega de

documentación.  Ábrese  un  debate  e  decídese  por  unanimidade  requerir  por  escrito  toda  a

documentación relativa á Marea, así como o inventario.

MVR agradece o apoio recibido e comunica que estará a disposición da MVC para contribuír

todos xunto á rexeneración democrática do país  e  a  mellora da calidade de vida de toda a

cidadanía.

Dase por concluída a Asemblea ás 21:30 Culleredo, 3 xuño 2016
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