ACTA ASSEMBLEA CSeM 20 GENER 2017
Lloc: La Teixidora
1. Revocació de la Mesa
La Mesa queda ratificada.
2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
L’acta de l’assemblea anterior queda aprovada.
3. Estudiantat en pràctiques
Falta signar el conveni amb la UJI per a que en abril un estudiant comence a fer les pràctiques en
CseM.
Es proposa assumir les despeses que li puga originar el fer les pràctiques. Com que ja es va decidir
que les pràctiques no serien remunerades s’acorda pagar-li dietes, si cal, de transport a raó de 0.19
euros per kilòmetre per desplaçament al lloc de treball i per desplaçaments per motius de treball i de
manutenció si s’ha de quedar a dinar per motius de treball.
4. Grups de treball
Organització:
Dissabte passat cada grup de treball va presentar les seves propostes de treball. Es van presentar 11
però encara no s’ha tancat el termini. Es publicaran totes les propostes rebudes el dia 26 de gener i
en l’assemblea del dia 11 de febrer es triaran 8 per a prioritzar.
5. Temes institucionals
Proposicions i mocions
Sorgeix el debat sobre la urgència de les mocions i quines son urgents o no. I sobre si es va decidir
votar no a totes les mocions.
En concret, en el cas de la moció de «Ciudadanos» sobre el bulling, es decideix votar que no perquè
no calia presentar-la en forma de moció, es podria haver tractat d’un altra forma i ja estar en marxa
aqueixa proposta.
Es votarà si a la proposició de la font d’aigua potable al paratge de la Magdalena.
La proposició conjunta de Compromís i CSeM sobre crims del franquisme no es va a votar, s’ha
d’informar i es votarà en el pròxim Ple.
Sobre la declaració institucional de CSeM sobre el referèndum del CETA, es pregunta si es pot
afegir a la moció aprovada sobre el TTIP. Es respon que no ja que és diferent perquè aquesta es
instar a la GV per a què es faça un referèndum.
Declaració institucional sobre el PATIVEL. Es decideix que es votarà no.
Respecte a la moció sobre habilitar sales de lactància en els edificis municipals. es votara que no.

Factures extrajudicials
Sobre les factures on hi ha reparo dels tècnics, el més important per a votar si es paguen o no és que
estigueren o no pressupostades. Si no estaven dins del pressupost es vota no, però el dubte ve en el
cas de que estigueren pressupostades. En el cas de contractes en vigor que finalitzen però son
serveis que s’han de continuar prestant fora de contracte es solen aprovar. Mentre estiga justificat no
hi ha problema perquè hi ha sentències del Tribunal Suprem que diuen que si el servei s’ha prestat
es deu pagar encara que estiga fora de contracte. Un cas diferent són els contractes menuts que no
compleixen el que l’Ajuntament s’ha autoimposat de demanar tres pressupostos i el reparo ve
perquè no s’ha fet això per qüestió de temps. Una proposta per solucionar aquesta qüestió es crear
una borsa d’empreses i es va cridant per ordre sense haver de demanar tres pressupostos i que
l’ordre de les empreses sigui públic.
Ca decidir quan es vota que es paguen aquestes factures i quan es vota que no. S’ha de tindre un
criteri clar i seguir-lo.
Les factures que estan fora de pressupost està clar votar no, però en el cas dels contractes que
finalitzen i no es renoven a temps és un problema, caldria pressionar a l’Ajuntament per a què els
tècnics facen la seva feina quan toca fer-la. Pel que fa a altres conceptes que no estaven en el
contracte però que s’han prestat es decideix votar que no perquè és una forma de carregar
sobrecostos.
Si sorgeix algun altre cas diferent és durà a l’assemblea per a la seva discussió i valoració.
6. Comissió investigació festes
S’informa que ahir van acabar les compareixences i s’ha de decidir quina es la nostra postura en el
dictamen. Cada grup polític traurà les seves conclusions per aportar al dictamen i potser hi hagi
acords en alguns grups i amb altres no.
En la reunió amb els serveis jurídics de l’Ajuntament s’ha tractat què es pot fer des de la institució.
Si hi ha indicis de delicte s’ha sol·licitat que sigui l’Ajuntament qui tire endavant les mesures.
Deuen ser decisió de l’assemblea les mesures a prendre, quins aspectes s’aborden, fiscal, laboral,
Tribunal de Comptes, ...
Pel que fa a les qüestions laborals, s’ha parlat amb un inspector de treball i es pot anar directament a
inspecció de treball i qualsevol persona ho pot fer.
Cal decidir si, en cas de presentar demanda, ho fem com a part de l’Ajuntament o com a CSeM. Si
el dictamen de l’Ajuntament coincideix amb el nostre o si aqueix no ens satisfà ens haurem de
plantejar que farem. Es decideix esperar al dictamen i a l’informe dels assessors abans de prendre
qualsevol decisió.
Una vegada emès el dictamen per part de la institució es portarà una proposta a l’assemblea per a
discutir-la.
7. Precs i preguntes
Es presenta una proposta oberta a esmenes i aportacions. Es va pensar fer un díptic informant sobre
qüestions generals i específiques del Grau sobre coses que ha fet CseM, per embustiar i muntar una

paradeta el divendres 3 de febrer en el mercat. Es demana gent per embustiar i anar a la paradeta.
Qui vullga apuntar-se que contacte amb castelloenmoviment@castello.es
Invitació dels iaioflautes per a un debat sobre municipalismes dilluns vinent al Centre Municipal de
Cultura, es decideix que anirà algú de la institució.
El 21 de febrer tindrà lloc la manifestació contra el CETA i ens han convidat a dir unes paraules.
Es pregunta sobre la rendició de comptes ja que es va decidir que una vegada al mes les regidores
anirien als barris i sols s’ha realitzat una vegada. Es respon que no hi ha prou gent per a organitzar i
preparar tot el que cal, es necessita grup de treball i gent.
Coordinació demana gent que puga anar a la reunió de boicot a Israel que tindrà lloc el dia 27 en
Donosti. Es va convidar a l’Ajuntament de Castelló i a CseM. Ens vam apuntar però les regidores
no poden anar i no hi ha hagut cap voluntària per anar-hi. S’ha comunicat a la organització que no
anirà ningú però que ens tinguen en compte per al futur. Edu manifesta el seu interès en anar-hi, per
la qual cosa es decideix que es parlarà amb la organització i que si encara es pot anar, ho farà ell.
Per a la propera assemblea es demana un punt que parle de l'optimització dels RRHH de
l’Ajuntament.

