
MAREA VECIÑAL DE CULLEREDO
Acta de Asemblea do 13 de xuño de 2016

ACTA DE ASEMBLEA ABERTA DE MAREA VECIÑAL DE CULLEREDO

Data: 13-06-2016

Hora: 20:00

Lugar:  Centro Social de Vilaboa

Nº Asistentes: 11.

Orde do día 

1. Aprobación da acta da asemblea anterior (10 min.)

2. Nomeamento da Comisión de Contas e da Comisión de Garantías (20 min.)

3. Elevación  a  publico  dos  nomeamentos  da  Coordinadora  e  designación  de  persoa/s

encargada/s de facer este trámite ante notario. (10 min.)

4. Designación dos representantes que figuren con autorización nas contas bancarias da MVC.

(10 min.).

5. Medios de comunicación oficiais.(20 min.)

Composición da Mesa: MVR (Presidente) CMFR (Secretaria), MES (Vocal).

Comeza a asemblea as 20:20 horas, aprobando a composición da mesa por unanimidade.

1. Aprobación da acta da asemblea anterior

Procedese a ler o acta da asemblea anterior, e a súa posterior aprobación por unanimidade.

2- Nomeamento da Comisión de Contas e da Comisión de Garantías 

Aprobase por unanimidade nomear as seguintes Comisións:

Comisión de garantías:

 Xose Manuel Pérez Lodeiro

 Mª Carmen Vázquez Iglesias

 Ivan Rey Conde

 Angel Carlos Gonzalez Perez

 Manuel Onega Corbelle

Comisión de contas:

 Presidente: Raul Moreno Pradana
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 Secretario: Santiago Manteiga Gago

 Vogal 1: David Arritola Berasaluce

 Vogal 2: Francisco Ríos Seijo

 Vogal 3: Jose Luis Lorenzo Couce

 Suplente: Roberto Prado Teijeiro

3-  Elevación  a  publico  dos  nomeamentos  da  Coordinadora  e  designación  de  persoa/s

encargada/s de facer este trámite ante notario

Aprobase  por  unanimidade  elevar  a  público o  nomeamento  dos  novos  membros  da

Coordinadora da Marea Veciñal de Culleredo, e designar a Miguel Vilaboi Ramil (Portavoz) e Juan

Manuel Soto Casas (Viceportavoz) como autorizados para realizar esta xestión ante notario.

Debido a necesidade de modificar o domicilio social  nos estatutos,  ao tratarse o anterior do

domicilio particular do anterior coordinador de organización, o Portavoz expón que na reunión

da coordinadora do día 7 de xuño acordouse propoñer o seguinte domicilio para tal fin:

Rúa/ Fonte da Balsa nº 1, portal 1, andar 4º, letra B. CP 15174 Vilaboa-Culleredo A Coruña

A asemblea aproba por unanimidade modificar o artigo 5 dos estatutos para que figure nel o

novo domicilio social e  elevar a público tal decisión para que sexa notificado xunto cos novos

cargos ao rexistro de partidos en Madrid.

4- Designación dos representantes que figuren con autorización nas contas bancarias da MVC

Acordase que sexan 3 persoas as autorizadas  como titulares das  contas  bancarias da Marea

Veciñal de Culleredo, e que sexa necesario a conformidade de dous delas para autorizar calquera

operación nas mesmas. Os titulares das contas bancarias serán os seguintes:

 Miguel Vilaboi Ramil

 Juan Manuel Soto Casas

 Marcos Seijo Dasilva

Acorda  a  asemblea por  unanimidade  designar  a  Marcos  Seijo  Dasilva  como autorizado  para

realizar o cambio de titulares nas contas bancarias da Marea Veciñal de Culleredo.
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5- Medios de comunicación oficiais

A nova coordinadora de Comunicación, MES, procede a dar a súa proposta dos novos medios

oficiais da Marea Veciñal de Culleredo. 

Propón que os novos medios oficiais consistan en:

 Páxina  web  oficial:   Contratando  dous  dominios,  www.mareaveciñalculleredo.eu,

www.mvculleredo.eu, e deseñar a páxina polo de agora en un hosting gratuito, no que se

poida  utilizar  un  xestor  de  contidos  tipo  blog  (wordpress,  blogspot…).  O  custe  da

contratación de cada dominio estimase en 3€ anuais, polo que o custe total sería de 6€

polo de agora, polo menos este primeiro ano. A realización desta páxina web é urxente

para cumplir coa lei de transparencia, xa que un requisito esencial na presentación das

contas ao Tribunal de Contas é a publicación das mesmas na páxina web do partido, e o

informe que elabore posteriormente o Tribunal sobre as mesmas.

 Facebook:   Intentaríase  conseguir  as  mesmas  direccións  se  están  dispoñibles,  tanto

www.facebook.com/mareaveciñalculleredo como www.facebook.com/mvculleredo. 

 Twitter: A dirección de twitter preferentemente tería o formato @mareaveciñalculleredo

ou @mvculleredo

MiVR procede a explicar a necesidade de crear novas páxinas cos novos nomes. Principalmente

por  ter  un nome que fose aprobado en asemblea.  En segundo lugar  como consecuencia da

imposibilidade de acceder aos medios de comunicación creados ou xestionados polo anterior

grupo de comunicación.

Desta  maneira  a  asemblea  aproba  por  unanimidade  estes  novos  medios  de  comunicación,

debendo ser dados de baixa os creados polo grupo de comunicación anterior na súa totalidade. 

Tendo en conta que tamén é necesaria certa documentación que obra en poder da anterior

Portavoz da MVC para poder presentar as contas ao Tribunal de Contas, acordase notificar por

burofax  aos  membros  da  anterior  coordinadora  o  acta  elevada  a  público  dos  novos

nomeamentos, para que procedan a entregar a documentación que siga estando no seu poder,

así como a obriga de dar de baixa os medios de comunicación non oficiais da Marea Veciñal de

Culleredo.

Desta maneira remata a asemblea as 21:30 horas
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