Assemblea Castelló en moviment
22 de juny de 2015 19:00
Camí de la donació
Assistència: 45 persones

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Revocació de la mesa.
Aprovació de l'acta anterior.
Assessors si/no
Esmenes al document d'elecció assessors
Taula salarial de càrrecs electes.
Vot de Cs en moviment a la diputació
Precs i preguntes

1. Revocació de la mesa
No es presenta mesa alternativa. La mesa queda ratificada.

2. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior
Es decideix eliminar noms. Per la resta queda ratificada.

3. Debat i votació sobre assessors
Exposa Carlos la postura “NO”.
Esposa Maria la postura “SÍ”.
S'obrin 10 torns de paraula de un minut.
S'obri la possibilitat de votar per separat l'assessor de l'Ajuntament i el de la diputació.
Es pregunta en que consistirà el treball de l'assessor. S'obrin uns torns de paraula per a explicar.
Es vota: Estem a favor de tindre assessors l'Ajuntament i la Diputació?
Sí

→ 29

No

→6

Abstencions → 9
Es vota a favor de tindre assessors a l'Ajuntament i la Diputació

4. Esmenes al document per a escollir assessors
Maria i Fani expliquen el document de la comissió del concurs per a assessors.
Esmenes:
1. Esmena a la totalitat.
•

5 torns de paraula.

•

Es retira l'esmena.

2. Esmena a les bases de convocatòria
•

11 torns de paraula.

•

Es proposa una transacció. Requisit per a poder demanar la plaça. Tindre el certificat
de Mitjà o demostrar amb una prova, que es parla i s'escriu bé en Valencià.

3. Esmena d'adició.
•

Es decideix que el requisit ha de ser la ESO o equivalent legal.

4. Esmena de substitució.
•

Es retira.

5. Esmena d'addició.
•

Es decideix incloure a la baremació el coneixement de altres llengües. 0,1 punt per
llengua fins a un punt.

6. Esmena de substitució
•

Es vota substituir el 40% del 60% de l'entrevista i el 60% pel 40% dels mèrits
acadèmics.
•

•

Primera votació:
•

Sí

→ 13

•

No

→9

•

Abstencions → 6

•

No s'arriba al 66% del quòrum.

Segona votació:
•

Sí

→ 13

•

No

→9

•

Abstencions → 6

•

S'aprova l'esmena.

7. Esmena de eliminació:
•

Es vota eliminar el punt de que una persona siga elimina la possibilitat de que
els regidors «veten» puntuant un 0:
•

Sí

→ 24

•

No

→1

•

Abstencions → 3

•

S'aprova l'eliminació.

Equip d'elecció de assessor.
Seran Pepe, Dolors, Sara i Elvira i els quatre regidors.

5. Taxa salarial i personal eventual.
Es decideix que tres regidors voten sí i l'altre no a les taxes generals propostes pel govern
municipal. Hem de votar sí per a que no cobren el mateix que a l'exercici anterior.

6. Votació de la nostra diputada a la diputació
S'aprova no presentar candidatura i votar en blanc.

