
MAREA VECIÑAL DE CULLEREDO
Acta de Asemblea do 23 de agosto de 2016

ACTA DE ASEMBLEA ABERTA DE MAREA VECIÑAL DE CULLEREDO

Data: 23-08-2016

Hora: 20:15

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

Nº Asistentes: 10

Orde do día 

1- Aprobación do acta anterior

2- Medios de Comunicación da MVC

3- Logo e tipografía

4- Medios de financiamento

5- Información actividade municipal

6- Posicionamento da MVC ante o partido instrumental En Marea

7- Rogos e preguntas

Composición da Mesa: MVR (Presidente) CMFR (Secretaria).

A  asemblea  aproba  incluír  o  seguinte  punto  na  orde  do  día:  Nomemamento  representante

electoral e administrador electoral, quedando a orde do día como segue:

1- Aprobación do acta anterior

2- Medios de Comunicación da MVC

3- Logo e tipografía

4- Medios de financiamento

5- Nomeamento de representante e administrador electoral

6- Información actividade municipal

7- Posicionamento da MVC ante o partido instrumental En Marea

8- Rogos e preguntas

1. Aprobación da acta da asemblea anterior

Quedan aprobadas as dúas actas pendentes por unanimidade.

2- Medios de Comunicación da MVC

Páxina 1 de 5



MAREA VECIÑAL DE CULLEREDO
Acta de Asemblea do 23 de agosto de 2016

O portavoz da MVC, MVR, explica aos afiliados a situación actual dos medios de comunicación.

Desta maneira pon de manifesto que na asemblea do día 13 de xuño se aprobou que os novos

medios de comunicación serían www.mvculleredo.eu e www.mareaveciñalculleredo.eu en canto

a páxina web, www.facebook.com/mvculleredo e www.facebook.com/mareaveciñalculleredo en

canto a páxina de facebook, e @mvculleredo en canto a páxina de twitter, e que a pesares de dar

coñecemento desta cuestión a persoa que mantiña a páxina de facebook anterior  mediante

correo electrónico,  a  situación seguía sen solventarse,  de  maneira  que a  anterior  páxina de

facebook, con todos os seguidores e os antigos contidos da Marea Veciñal, cambiara de nome a

“Info  Mareas  Culleredo”,  mantendo  as  direccións  www.facebook.com/mareaculleredo e

www.facebook.com/mvculleredo,  o  que  pode  levar  a  erro  a  xente,  ademáis  de  ser  unha

actuación  desleal  cara  o  partido  Marea  Veciñal  de  Culleredo.  A  páxina  web

www.mareaculleredo.eu tamén seguía a aparecer activa con todos os contidos.

Unha vez exposta esta cuestión, a asemblea volve a reiterar por unanimidade a decisión tomada

o  día  13  de  xuño,  mantendo  a  decisión  de  que  os  antigos  medios  de  comunicación  deben

traspasarse ou ben darse de baixa, e dar coñecemento desta cuestión por correo electrónico a

todos os membros do anterior grupo de comunicación para que fixesen efectiva a decisión da

asemblea.

En relación aos  medios de comunicación a coordinadora  de comunicación presenta tamén o

documento que deberá asinarse para a cesión da imaxe nos novos medios de persoas con cargos

da Marea Veciñal, ou calquera membro que queira aparecer nos mesmos sen ter ningún cargo.

Desta maneira asinan o documento varias das persoas alí presentes, incluído os concelleiros e os

membros da coordinadora.

3- Logo e tipografía

A coordinadora de comunicación expón que a anterior tipografía,  a Grundschrift-Kontur, non

dispón da letra ñ de veciñal, e por outra banda o anterior logo non tiña un deseño profesional.

Polo tanto presenta unha proposta de logo e de tipografía para seren utilizados a partires de

agora. A tipografía proposta é a Pyton one, e as versións de logotipo son as seguintes:
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Versión para twitter e

facebook

Versión para páxina web e outros medios

A coordinadora de comunicación expón tamén que o logo para redes sociais podería cambiar de

cor de fondo segundo a temática ou en datas sinaladas.

A asemblea aproba por unanimidade cambiar os logos para a imaxe corporativa, mantendo o

logo orixinal como oficial polo de agora.

4- Medios de financiamento

O coordinador de administración pon de manifesto a necesidade de aprobar novos medios de

financiamento  da  MVC  ante  a  tardanza  no  cobro  da  subvención  dos  gastos  electorais.  As

propostas de financiamento presentadas son as seguintes:

- Festa gastronómica

- Lotaría

O concelleiro  Isidro Taibo manifesta  que xa  estivo pedindo orzamento para  unha comida,  a

realizar no galpón do centro social da Torre de Celas, con un custe por persoa de 13€, e que

consistiría no seguinte menú:

- Entrante: Empanada, chourizo vermello, panceta

- Prato principal: Costela de porco, chourizos criollos, cachelos e pementos.

- Postre: Tarta de queixo con arándanos

- Café con gotas

- Pan, auga e viño incluídos
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Unha vez vistas as datas posibles, proponse a data para a súa realización o día 18 de setembro, non

despois  porque  podería  empeorar  o  tempo,  e  non  antes  pola  súa  proximidade  e  a  falta  de

dispoñibilidade do local.  Acordase tamén que a data límite para apuntarse sexa o 12 de setembro.

Tendo en conta que esa data coincidiría dentro da campaña electoral,  proponse invitar  a algún

político integrante dalgunha das mareas do redor, ou de En Marea.

Apróbanse ambas propostas por unanimidade dos asistentes.

5- Representante e administrador electoral

O coordinador de administración pon de manifesto que para cobrar a subvención electoral queda

pendente un trámite, que é nomear ao novo/a representante electoral e ao novo/a administrador

electoral.  Faise  a  seguinte  proposta  de  nomeamento,  pendente  de  que  sexa  aceptada  polos

nomeados:

Representante electoral: Titular Juan Soto Casás, Suplente Carmen Mª Fernández Ríos

Administrador electoral: Marcos Seijo Dasilva

6- Información actividade municipal

O  portavoz  do  grupo  municipal,  José  Juan  Santos,  expón  as  últimas  cuestións  relevantes  da

actividade municipal, e enumera as obras que se están a licitar, produto das propostas da Marea

Veciñal aos orzamentos do 2016 como condicionante para a súa aprobación.

Un dos asistentes solicita información sobre a asistencia dos concelleiros aos plenos e comisións

informativas.  Solicita que o grupo municipal  poña en coñecemento da coordinadora as posibles

faltas de asistencia tendo en conta que esta é unha cuestión delicada, xa que os concelleiros deben

realizar a súa labor municipal. O portavoz da MVC expón que lle preocupan as formas que se están a

ter con esta cuestión, xa que non se comunican como é debido. A asemblea encarga a coordinadora

que se lle pida esta información ao grupo municipal para coñecer así cal é a situación con respecto a

este tema.
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7- Posicionamento da MVC ante o partido instrumental En Marea

O portavoz da Marea Veciñal expón en que consiste o partido instrumental En Marea, partido que

se presentará as próximas eleccións autonómicas, e ao cal a adscrición será a nivel individual. 

Comenta tamén a situación con podemos, partido que aínda non ten claro se se presentará dentro

do mesmo.

Unha vez debatida e analizada a situación, a asemblea aproba apoiar nas eleccións autonómicas ao

novo partido instrumental En Marea, entendendo que é o único que defende os mesmos idearios

políticos da Marea Veciñal, e que esta é unha oportunidade única de quitarlle a maioría ao PP.

O Portavoz  aproveita a  contar  tamén a afiliación que a persoa designada pola asemblea como

representante ante as mareas da comarca, BLV, estaba a acudir ese mesmo día, en representación

da Marea Veciñal, a unha xuntanza de En Marea en Santiago para a organización das próximas

eleccións  autonómicas.  Entendendo  que  estaba  nomeada  para  o  outro  fin,  a  coordinadora  a

designou  para  tal  cuestión  ante  o  adelanto  das  eleccións  autonómicas,  o  que  precipitou  os

acontecementos. A asemblea refrenda a decisión da coordinadora por unanimidade, polo que será

ela a que nos represente nas reunións que se teñan para este proceso electoral.

7- Rogos e preguntas

Sen máis cuestións, a asemblea remata ás 22:00h

Páxina 5 de 5


