
MAREA VECIÑAL DE CULLEREDO
Acta de Asemblea do 17 de xuño de 2016

ACTA DE ASEMBLEA ABERTA DE MAREA VECIÑAL DE CULLEREDO

Data: 17-06-2016

Hora: 20:00

Lugar:  Centro Social de Vilaboa

Nº Asistentes: 13.

Orde do día 

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

2. Aprobación das contas da MVC (30 min.)

3. Postura  da  MVC ante  a  confluencia  electoral  de  EnMarea,  representación  formal  ante  a

mesma e ante Mareas e en Común (30 min.)

4. Quenda de libre disposición (10 min.)

Composición da Mesa: MVR (Presidente) BLV (Secretaria), RMP (Vocal).

1. Aprobación da acta da asemblea anterior

Queda pendente para a próxima asemblea por non estar nese momento a persoa  ao cargo da

redacción.

2- Aprobación das contas da MVC 

RMP, que foi o encargado de realizar o traballo por parte da anterior coordinadora, informa que

das cuestións pendentes para que as contas estean consolidadas segundo a lei de partidos:

 As irregularidades na xestión que conlevarán unha sanción a resolver polo modelo

115 (importe 153,70 € + sanción)

 Informa que hai  que presentar  o  modelo 180 (u¡imposto  retención a  conta  polo

alugueiro)

 Hai  que  recibir  1180  €  das  eleccións,  pendentes  de  finalizar  todos  os  trámites

pendentes.

Marcos, o novo coordinador de administración, toma a palabra para informar da súa xestión de

trámites e propón cerrar a conta para movementos non xustificables e asumir de momento as

outras 2 contas.

Apróbanse as contas con:
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9 votos a favor

4 abstencións

3- Postura da MVC ante a confluencia  electoral  de EnMarea,  representación formal ante a

mesma e ante Mareas e en Común

Mareas en común:

Despois  de  moito  debate  con  3  quendas  de  palabra  sobre  a  necesidade  e/ou  interese  de

participar activamente en En Marea, nas que parecía haber certa coincidencia en que En Marea é

o máis achegado a nós en canto ao que defende, pero non houbo coincidencia na forma en que

se participara até o momento, non acorde cos nosos principios de  organización participativa e

asemblearia, o coordinador, MVR propón votar a seguinte postura:

"Como non se definiu a participación oficial en En Marea, a Marea Veciñal de Culleredo non ten

representación oficial nos encontros"

Apróbase a proposta de Miguel por:

9 votos a favor, 1 en contra e 2 abstencións

Mareas en Común e Mareas comarcais:

Ábrese outro debate sobre o que son cada cousa e quen nos representa nas distintas entidades e

organizacións. Así mesmo, XGL propón que se lean e voten os principios básicos de Mareas en

común, ao que BLV responde que nesta asemblea trátase de votar  quen nos representa nas

reunións que se están  a realizar entre as distintas mareas da comarca, posto que a próxima

reunión temos que organizala nós. Mantense o debate sobre se aceptamos ou non aceptamos os

principios básicos e sobre se é ou non o obxectivo desta asemblea, con moitas intervencións.

MVR propón que a Asemblea nomee os representantes da Marea Veciñal De Culleredo, por un

lado a persoa que represente a organización e por outro a que represente os cargos políticos

institucionais., concluíndo nas seguintes votacións:

a) Representación da organización, a coordinadora propón a BLV para o cargo quedando elixida

co seguinte resultado da votación: 9 votos a favor, 3 en contra e 1 abstención

b) Representación dos cargos institucionais. propóñense 3 modelos de elección:
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1) Que o elixan entre eles 3 

2) Que o elixan entre eles e a asemblea o ratifique

3) Que elixa a Asemblea

Resultado da votación:

Opción 1= 7 votos

Opción 2 = 0 votos

Opción 3= 1 voto

Abstencións= 5 votos

En consecuencia, será representante de cargos institucionais nas reunións da comarcais para tal

fin  a  persoa  que  decidan  entre  a  concelleira  e  os  2  concelleiros.  Deberán  comunicalo  á

coordinadora

4- Quenda de libre disposición

-BLV pregunta se alguén considera que na próxima reunión das mareas da comarca se debe

incluír algún punto concreto que o faga saber

- JJS propón incluír tratar o seguinte: "Que porcentaxe do presuposto estatal se debería propor

para que se considere participativo?" 

- MVR recorda a HAF a necesidade de que entregue o antes posible toda a documentación que

consta  no seu poder,  para  poder  atender  en prazo  os  asuntos  que quedaron pendentes  da

anterior coordinadora. Quedaron emprazados ao luns seguinte
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