
Esmena al model organitzatiu. 24/06/2015
Enviada: 17/06/2015 18:27:06

Presentada per: Anna Peñalver

Tipus d'esmena: Substitució

Text a esmenar: Totalitat

Text de l'esmena:

Procés organitzatiu per fases (primer el què, després el com i el qui):
a) Fins finals d'agost (fase de transició i supervivència):

1. Assemblea deliberativa sobre el que es vol fer durant el proper any.
2. Un grup de treball elabora un document en base a les propostes de l'assemblea deliberativa 

(es pot dividir en dos subgrups: Ajuntament i Carrer)
3. El mateix grup (o un altre) pensa una estructura adient per a portar a la pràctica el treball 

plantejat
4. 1Es presenta el pla de treball i l'estructura a l'assemblea. S'esmena, es debat, s'aprova... i 

s'ompli l'estructura de persones
b) Mentre es duu a terme tot això caldrà comptar amb una estructura mínima de supervivència 

durant l'estiu (sent realistes, a l'estiu la gent tendeix a desaparèixer). Com a mínim hi haurà 
d'haver:- un grup de comunicació- un grup de suport a regidories- un grup que impulse l'oficina
ciutadana- altres?

c) A partir de setembre: funcionament normal, amb el pla de treball i l'estructura aprovades.

Justificació de l'esmena:

Crec que primer s'han de marcar uns objectius, línies polítiques o tasques a dur endavant, i en funció 
d'aquests objectius plantejar una estructura adient on cada persona s'ubique segons els seus interessos 
i capacitats, i no al revés.



Esmena al model organitzatiu. 24/06/2015
Enviada: 21/06/2015 13:10:06

Presentada per: Elvira

Tipus d'esmena: Addició

Text a esmenar: 4. Comissió d'organització interna

Text de l'esmena: 

Afegir algunes tasques que haurien de dependre de la comissió d'organització interna:
a) Grup d'administració/gestió: tasques administratives i de gestió de la futura oficina ciutadana.
b) Tresoreria.
c) Grup de recerca de finançament (col·laboracions/donacions, crowfunding, microcrèdits) tant per

a l'organització com per a projectes concrets.

Justificació de l'esmena:

És necessari buscar finançament per a l'oficina de CSeM i per a desenvolupar els nostres projectes, 
tindre un grup de gestió d'aquesta oficina i un grup que es dedique a dur els comptes, pagar factures, 
balanç de despeses i ingressos, ...



Esmena al model organitzatiu. 24/06/2015
Enviada: 22/06/2015 16:52:17

Presentada per: Víctor Tormo

Tipus d'esmena: Addició

Text a esmenar: III. Coordinadora- Càrrecs tècnics (si tenim alliberades)

Text de l'esmena: 

- Càrrecs tècnics. Els càrrecs tècnics són incompatibles amb la figura de Coordinadora/Coordinador de 
qualsevol Comissió.

Justificació de l'esmena:

Diferenciar el treball institucional del treball de la nostra organització política.



Esmena al model organitzatiu. 24/06/2015
Enviada: 23/06/2015 18:38:16

Presentada per: Elena Albesa, Anna Peñalver i Yriana Ferrer

Tipus d'esmena: Addició

Text a esmenar:

No es tracta tant d'esmenar el text de la proposta com de complementar aquesta i l'esmena a la totalitat
introduïda  per Anna. Concretament seria una proposta relativa a la fase per a posar en marxa durant 
l'estiu el pla i l'estructura de funcionament, al temps que 

Text de l'esmena: 

Es tracta d'un mapa del que podria ser l'estructura des de la que començar a treballar per a posar en 
marxa una oposició amb iniciativa, constructiva, propositiva i vigilant. 

Justificació de l'esmena:

Ens urgeix plantejar-nos el què volem fer des de l'oposició, així com el com volem fer-ho, en tots i cada 
uns dels "espais" en que Castelló en Moviment esdeven cada dia (dins de la institució -ajuntament i 
diputació- , fora de la institució -carrer- ,i entre una i l'altra - organització de CsenM en tant què 
organisme polític viu, actiu i contagiós)


