
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA CASTELLÓ EN MOVIMENT DE 24/06/2015

Local ACPV – Castelló

Ordre del dia:

● Possibilitat de revocació de la mesa.

● Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.

● Debat  i  votació  sobre  la  pertinència  de  que  Castelló  en  Moviment  tinga

representació en el Consell de Govern de l'Ajuntament.

● Aprovació del model organitzatiu de Castelló en Moviment.

● Representació  de  Castelló  en  Moviment  en  els  Patronats  d'Esports,  Festes  i

Turisme.

● Salari de la diputada de Castelló en Moviment en la Diputació.

● Precs i preguntes.

Possibilitat de revocació de la mesa.

No es presenta Mesa alternativa. La Mesa queda ratificada. 

Aprovació de l'acta anterior.

Es llig l'acta de l'assemblea anterior. L'acta queda aprovada.  

Debat i votació sobre la pertinència de que Castelló en Moviment tinga representació

en el Consell de Govern de l'Ajuntament.

Per part d'un membre de l'assemblea es realitza una defensa sobre la posició a favor de

tindre representació en el Consell de Govern i s'obri el torn de paraules. 

S'explica que la proposta de tindre representació en el Consell de Govern sorgeix del

PSPV, però que Compromís no s'ha pronunciat clarament, per la qual cosa es proposa

que esperem a saber la posició de Compromís abans de realitzar la votació, ja que si

estiguera en contra no caldria votar. Contràriament a açò, està la posició de votar ja i

deixar clara la nostra opinió.

Es realitza la votació sobre decidir ara si tindre representació en el Consell de Govern:

Quòrum: 38

Vots a favor: 35

Vots en contra: 0

Abstencions: 3

S'aprova realitzar avui la votació sobre si tindre representació en el Consell de Govern.

Es passa a realitzar la votació:



Quòrum: 38

Vots a favor: 33

Vots en contra: 2

Abstencions: 5

S'aprova tindre representació en el Consell de Govern.

Aprovació del model organitzatiu de Castelló en Moviment.

La persona que ha elaborat la proposta de model organitzatiu accepta l'esmena a la

totalitat presentada.

El grup que a elaborat aquesta esmena a la totalitat explica la seva proposta de model

organitzatiu.

Del debat sorgeixen aportacions al model organitzatiu:

• Desglossar  les  àrees  i  fixar  objectius  per  a  que  cadascú  puga  triar  on  vol

treballar.

• Definir àrees bàsiques que cal posar en marxa ja mateix.

• Incloure  un  àrea  d'administració  que  inclouria  tasques  administratives,

informàtica, tresoreria i finances.

Es  realitza  la  votació  per  a  aprovar  el  model  organitzatiu  basat  en  l'esmena  a  la

totalitat:

Quòrum: 42

Vots a favor: 38

Vots en contra: 1

Abstencions: 3

S'aprova el model organitzatiu.

S'acorda  definir  les  àrees  bàsiques  de  treball  i,  desprès  de l'estiu,  implementar  el

model  organitzatiu.  Aquestes  àrees  i  les  persones  responsables  de  dinamitzar-

les/coordinar-les són:

• Mesa. Continua funcionant com fins ara. Com que una dels membres es dona

de baixa cal una dona per a substituir-la. No es presenta cap voluntària.

• Administració. El coordinador d'aquesta àrea serà Manuel Mollar.

• Comunicació. Continuarà funcionant com fins ara. En uns dies comunicaran la

persona encarregada de coordinar-la.

• Suport  a  regidores/diputada.  Ja  hi  ha  un  grup  que  està  treballant  sobre

l'auditoria. La coordinadora de l'àrea serà Yriana Ferrer.

• Coordinació  general.  Estarà  composada  per  les  persones  coordinadores  de

cadascuna de les àrees anteriors.



Les persones que vulguen col·laborar en les àrees de treball hauran de posar-se en

contacte en les coordinadores de l'àrea.

Representació de Castelló en Moviment en els Patronats d'Esports, Festes i Turisme.

Per part de les regidores s'explica que calen dues persones representants de Castelló

en Moviment per al Patronat d'Esports, una per al Patronat de Festes i un altra per al

Patronat de Turisme.

En el Patronat d'Esports una persona serà vocal en l'Assemblea General i un altra vocal

en el Consell Rector. En els Patronats de Festes i Turisme les persones designades com

a  vocals  ho  seran  dels  dos  òrgans,  Assemblea  General  i  Consell  Rector,  tal  i  com

recullen els estatuts dels patronats.

Per al  Patronat d'Esports  s'acorda que Luis  Salvador  Escrig serà vocal  en el  Consell

Rector i,  com que per a vocal  de l'Assemblea General  es presenten dos voluntaris,

s'acorda que decidisquen entre ells qui ho serà i ho comuniquen a les regidores per a

que puguen donar el nom en l'Ajuntament.

Per al Patronat de Festes s'acorda que Araceli Querol serà vocal.

Per al Patronat de Turisme s'acorda que serà vocal Luis Gómez.

Salari de la diputada de Castelló en Moviment en la Diputació

Des de la Mesa es proposa la inclusió d'aquest punt en l'ordre del dia ja que divendres

s'ha de donar una resposta a la Diputació. S'aprova per consens la inclusió d'aquest

punt.

La diputada de Castelló en Moviment explica la taula salarial en la Diputació. Es pot

acollir al règim general de la seguretat social i cobrar la quantitat que li corresponga

com a sou mensualment o bé acollir-se a cobrar per assistència a plens i comissions,

sense cotitzar a la seguretat social.

Es considera que és més beneficiós per a la diputada que s'aculli al règim general de la

seguretat social.

Precs i preguntes.

• Es manifesta que les dues persones que treballen com a assessores per a Castelló en

Moviment hauran de tindre un horari de treball.

• Per part de membres de la PAH es comunica que dijous 25 de juny a les 9:00 h.

tindrà lloc un desnonament en Onda. Es demana màxim suport. De la seu de la PAH

eixiran cotxes per si algú vol anar.



•  Es comunica que dimarts 30 de juny, a les 19:00 h. està convocada una concentració

contra la «llei mordassa». S'anima a participar-hi.

• Es  proposa que per part de Castelló en Moviment s'hauria de fer una campanya

urgent de reivindicacions: pobresa energètica, no utilitzar diners públics per patrocinar

el  maltractament  animal  com  ara  els  bous  embolats,  no  aportar  diners  públics  a

festivitats eclesiàstiques,  TRAM, memòria  històrica,  control  democràtic de la  policia

local.

• Es  proposa  que  en  la  pròxima  assemblea  es  valore  la  possibilitat  de  que  les

assemblees extraordinàries no compten a l'hora de perdre el dret a vot. I també que

siguin en horari variable per facilitar l'assistència.

• Es pregunta quin pla d'acció hi ha en l'Ajuntament per a la integració laboral de les

persones amb discapacitat auditiva.

• Es felicita a la nostra diputada pel seu discurs del Ple de constitució de la Diputació.

• Es pregunta sobre l'IBI, si hi ha alguna cosa reflectida al programa conjunt amb PSPV

i Compromís.

Es  contesta  que està  contemplada una revisió  del  cadastre  i  de  l'IBI,  i  també està

contemplada una revisió pel que fa a l'IBI dels edificis propietat de l'Església. 


