
PROPOSTA DE REGLAMENT DE REVOCACIÓ DE CÀRRECS PÚBLICS 

 

1) Les persones electes per l'agrupació electoral Castelló en Moviment, podran ser 
revocades dels seus càrrecs públics d'acord amb aquest procediment de revocació. 

 

2) Totes les persones candidates, en conseqüència, posen la seua acta a disposició de 
l'assemblea des del moment en què accepten presentar-se a la candidatura de Castelló 
en Moviment. 

 

3) Assemblea de revocació. 

3a) L'assemblea es convocarà per la Mesa de Castelló en Moviment a instància de com 
a mínim de 30 electors. 

3.b) Els promotors de la revocació hauran de sol·licitar davant la Mesa la convocatòria 
de l'assemblea revocatòria per escrit signat en el qual s'especificarà de manera clara i 
concreta el motiu de la revocació, que només podrà estar fonamentat en 
l'incompliment objectiu del codi ètic de Castelló en Moviment, el seu programa, o d'un 
mandat de l'assemblea. 

3.c) Els incompliments objectius han d'estar relacionats amb el desenvolupament de la 
funció pública. No es podran al·legar motius no demostrables o que referisquen a la 
vida personal i privada dels càrrecs públics. 

3.d) La Mesa podrà rebutjar la convocatòria de l'assemblea únicament pels següents 
motius: 

3.d.1.) Que no es concrete pels promotors el presumpte incompliment, no 
s'acceptaran motius basats en generalitats. 

3.d.2.) Que el motiu al·legat no supose un incompliment del codi ètic, del 
programa o d'un mandat de l'assemblea 

3.d.3) que el motiu al·legat siga manifestament fals o que no s'aporte prova alguna, la 
Mesa podrà requerir als promotors perquè aporten algun indici de prova. 

3.e) Seran electors, als efectes de poder promoure i participar en l'assemblea de 
revocació, qui reunisquen els següents requisits: pertànyer a l'agrupació d'electors 
Castelló en Moviment per haver avalat la candidatura municipal i haver participat en 
almenys tres assemblees de Castelló en Moviment en els sis mesos anteriors a la 
convocatòria de l'assemblea de revocació o un 60% de les celebrades fins al moment. 

3.f) La Mesa comprovarà que els promotors reunisquen la condició d'elector d'acord 
amb l'apartat anterior. 

3.g) Una vegada superada la presa en consideració per la Mesa de la revocació de 
regidors, aquesta convocarà l'assemblea de revocació en el termini màxim de 10 dies 
naturals. 

3.g.1) la Mesa ha d'informar immediatament les persones la revocació de les quals 
es promou. 

3.g.2) la convocatòria d'assemblea es realitzarà per correu electrònic al grup de 



correus de Castelló en Moviment, i es publicitarà en les xarxes socials. 

3.g.3) aquelles persones que desitgen participar en l'assemblea de revocació 
hauran de comunicar a la Mesa amb 48 hores d'antelació a la celebració de 
l'assemblea, per tal que la Mesa puga comprovar que reuneix la condició d'elector, 
segons el punt 3.e), el que constituirà el cens de l'assemblea, que s'acreditaran en 
el moment de la votació mitjançant document identificatiu legal. 

3.h) La revocació exigirà la decisió per majoria absoluta dels electors, adoptada en 
assemblea convocada d'acord amb aquest article, mitjançant sufragi personal, lliure, 
directe, i secret. És nul·la la revocació adoptada mitjançant sufragi a mà alçada en no 
respectar la garantia de llibertat individual de cadascun dels membres de l'assemblea. 

 

4) Reclamacions contra les decisions de la Mesa: 

4a) contra la decisió de rebutjar la convocatòria de l'assemblea de revocació dels 
promotors podran reclamar davant la següent assemblea ordinària, que podrà aprovar 
iniciar el procediment de revocació. 

4.b) contra la decisió de convocar de l'assemblea de revocació no cabrà reclamació. 

4.c) les reclamacions contra el cens es resoldran per l'assemblea prèviament a la 
votació. 

 

5) Reclamacions contra les decisions de l'assemblea, únicament cabrà reclamació davant 
la jurisdicció ordinària competent. 

 

6) La persones la revocació se sol·licita tindran dret a participar, sempre, en l'assemblea 
que pretengui revocar, amb independència que compleixin o no els requisits d'electors. 

7) Aprovada la revocació per l'assemblea, es presentarà la renúncia a l'acta de regidor de 
la persona revocada, davant l'Ajuntament de Castelló, en el termini màxim de dos dies 
hàbils. 


