Esmenes a les bases de la convocatòria per a dos llocs d'assessora


Nom de qui presenta l'esmena: Koki

Tipus d'esmena: Eliminació
Text a esmenar: De la totalidad del texto.
Text de l'esmena:
Justificació de l'esmena: Por ley es personal que solo realiza funciones calificadas como de
confianza y asesoramiento, que puede manejar y/o conocer, información sensible y/o
confidencial,
no
un
mero
administrativo.
La selección creo que se debería hacer entre personas que se postulasen, personas que
propusieran los electos y personas que propusieran los miembros de la asamblea.


Nom de qui presenta l'esmena: Marcos Campoy

Tipus d'esmena: Eliminació
Text a esmenar:
9 2. Requisits acadèmics de les persones aspirants
14 2. Competències lingüístiques: estar en possessió del certificat mitjà de la Junta
Qualificadora de Coneixements
de Valencià.
Text de l'esmena: Eliminar el requisit com a excloent i mantindre la puntuació.
Justificació de l'esmena: Com es va aprobar CSeM va signar la Carta Lingüística proposada
per Castelló per la Llengua. No es posa en dubte el valor central de la nostra llengua al nostre
moviment. No obstant això, en aquest procés no hauria ser excloent, tenint en compte que
poden haver raons de edat, lloc d'origen, professionals o d'altres per no tindre el títol de la
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Inclús es pot tindre el nivell i no el títol. Als
candidats i ara regidors no se'ls va demanar aquest requisit.


Nom de qui presenta l'esmena: Miguel Pérez

Tipus d'esmena: Adicció
Text a esmenar: línia 12: «estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària
Obligatòria»
Text de l'esmena: «estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria
o de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP)»
Justificació de l'esmena: Pot ser es pot presentar alguna persona que va cursar l'anterior
sistema.


Nom de qui presenta l'esmena: Miguel Pérez

Tipus d'esmena: Substitució
Text a esmenar: línies 14 i 15: «estar en possessió del certificat mitjà de la Junta Qualificadora
de Coneixements de Valencià.»

Text de l'esmena: «estar en possessió del certificat mitjà de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià o equivalent segons la taula de l'Annex».
Justificació de l'esmena: Donat que hi han diferents organismes que emeten títols oficials,
s'haurien de tindre en compte també. Es podria fer servir la taula de la UJI
http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/taulesequiv/catala.pdf o fer una
pròpia fent servir aquesta com a base.


Nom de qui presenta l'esmena: Miguel Pérez

Tipus d'esmena: Substitució
Text a esmenar: Taula de baremació: Certificat superior de la JQCV
Text de l'esmena: Certificat superior de la JQCV o equivalent segons la taula de l'annex.
Justificació de l'esmena: Pel mateix motiu que l'anterior esmena


Nom de qui presenta l'esmena: Jorge Albuixech

Tipus d'esmena: Substitució
Text a esmenar: 1.12. Titulació: estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària
Obligatòria.
Text de l'esmena: Titulació: estar en possessió de un títol universitari oficial.
Justificació de l'esmena: Considerant que les tasques del càrrec d’assessor exigeixen una
formació universitària com a requisit mínim, es tracte d’assessorar amb qüestions tècniques i
d’altres als propis regidors. I entenent, que limitant l’exigència al graduat d’ESO es restringeix
les possibilitats de baremació a les persones amb títol universitari que a més posseeixen
postgraus,
màsters
i/o
doctorats.
En aquest sentit, al punt “Titulació acadèmica superior a la requerida per al lloc” els
requeriments haurien de ser un altra titulació universitaria o un postgrau.


Nom de qui presenta l'esmena: Sara Albuixech

Tipus d'esmena: Substitució
Text a esmenar: Punt 2: "...estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària
Obligatòria..."
Text de l'esmena: "estar en possessió d'un títol universitari o d'un títol de Formació
Professional"
Justificació de l'esmena: Considerant les tasques i la responsabilitat cara a la ciutadania d'un
assesor, crec necessari augmentar l'exigència acadèmica.


Nom de qui presenta l'esmena: Jorge Albuixech

Tipus d'esmena: Adicció.
Text a esmenar:
Text de l'esmena: Afegir en el apartat de: "Certificat superior de la JQCV" els títols i certificats
oficials de coneixement d’altres llengües, com ara l’anglès o el romanès.

Justificació de l'esmena: Així no limiten la baremació al coneixement de la nostra propia
llengua.
Entre d’altres llengües, els coneixements de romanes a la nostra ciutat poden resultar molt útils
en les tasques municipals quotidianes del nostre grup de regidores.


Nom de qui presenta l'esmena: Sara Albuixech

Tipus d'esmena: Substitució
Text a esmenar: Punt 3.1:
Titulació acadèmica superior a la requerida per al lloc . Puntuació: 0.5 - 1.5
Certificat superior de la JQCV. Puntuació: 1.5 - 1.5
Text de l'esmena: Punt 3.1:
Titulació acadèmica superior a la requerida per al lloc . Puntuació: 0.5 - 1.5
Certificat superior de la JQCV. Puntuació: 1.5 - 1.5
Justificació de l'esmena: No crec que siga just valorar un certificat d'idiomes (que depèn d'un
únic examen) com una FP, una carrera universitaria, un doctorat, etc.


Nom de qui presenta l'esmena: Miguel Pérez

Tipus d'esmena: Substitució
Text a esmenar: Puntuació del Certificat superior de la JQCV a la taula de baremació
Text de l'esmena: Puntuació i Puntuació màxima: 1 punt.
Justificació de l'esmena: Donat que el grau mitja és un requisit, sembla massa valorat el títol
superior de la JQCV en relació per exemple al primer apartat de titulacions superiors.


Nom de qui presenta l'esmena: Salvador Seguí-Cosme

Tipus d'esmena: Substitució
Text a esmenar: Competències lingüístiques: estar en possessió del certificat mitjà de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià.
Text de l'esmena: Competències lingüístiques: estar en possessió d'una acreditació oficial del
nivell C1 de valencià (JQCV, EOI, etc.) o comprometre's per escrit a adquirir-la abans del
31/12/2016 i a cessar automàticament en el càrrec en eixa mateixa data en el cas de no haverla adquirit.
Justificació de l'esmena: Sempre he defensat que el requisit lingüístic no ha de ser una barrera
d'entrada, sinó un requisit a posteriori.


Nom de qui presenta l'esmena: Ramon Feenstra

Tipus d'esmena: Substitució
Text a esmenar: Competències lingüístiques: estar en possessió del certificat mitjà de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià.
Text de l'esmena: Competències lingüístiques: estar en possessió d'una acreditació oficial del
nivell C1 de valencià (JQCV, EOI, etc.) o comprometre's per escrit a adquirir-la abans del
31/12/2016 i a cessar automàticament en el càrrec en eixa mateixa data en el cas de no haverla adquirit.

Justificació de l'esmena: Sempre he defensat que el requisit lingüístic no ha de ser una barrera
d'entrada, sinó un requisit a posteriori.


Nom de qui presenta l'esmena: Miguel Pérez

Tipus d'esmena: Substitució
Text a esmenar: línies 45 i 46: «6.1. Les persones que vulguen prendre part en aquest procés
de selecció hauran d'enviar carta de motivació i
currículum al correu electrònic contacte@castelloenmoviment.org»
Text de l'esmena: «6.1. Les persones que vulguen prendre part en aquest procés de selecció
hauran d'enviar carta de motivació i currículum al correu electrònic
contacte@castelloenmoviment.org. Juntament amb el correu s'hauran d'adjuntar còpies
escanejades de tots els mèrits al·legats.»
Justificació de l'esmena: Per tal de que la comissió puga comprovar els mèrits seria convenient
tindre les còpies. Els originals es comprovaran per a les persones escollides.


Nom de qui presenta l'esmena: Sara Albuixech

Tipus d'esmena: Substitució
Text a esmenar: Punt 6.2:
El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 5 dies naturals
Text de l'esmena: El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals
Justificació de l'esmena: Considere que 5 dies no és temps suficient.


Nom de qui presenta l'esmena: Miguel Pérez

Tipus d'esmena: Substitució
Text a esmenar: línies 79 i 80: «8.4. A fi d’assegurar la cobertura dels llocs convocats, si es
produïra la renúncia o no es formalitzara la contractació de la persona seleccionada en base al
punt 8.3.,»
Text de l'esmena: «8.4. A fi d’assegurar la cobertura dels llocs convocats, si es produïra la
renúncia o no es formalitzara la contractació de la persona seleccionada en base al punt 8.1 o
al punt 8.3.»
Justificació de l'esmena: També s'ha de tenir en compte el cas de que l'assemblea no ratificara
a alguna de les persones proposades.


Nom de qui presenta l'esmena: Sara Albuixech

Tipus d'esmena: Eliminació
Text a esmenar: 9.3. Si alguna de les persones aspirants rep una puntuació de 0 per part
d'alguna de les regidores, la comissió de selecció retirarà la seva candidatura.
Text de l'esmena:
Justificació de l'esmena Si la suma total dels vots de les quatre regidores no pot ser superior a
1 punt, vol dir que cada una d'elles és responsable només de 1/4 de la votació. Tenint en
compte això, no em sembla coherent que si la puntuació d'una regidora és superior a 0, valga

1/4 de la votació total de les regidores; però si la seua puntuació és 0, valga la votació completa
de la comissió.
En la meua opinió el sistema de votació per a les regidores hauria de ser igual es done la
puntuació que es done.

