REGLAMENT
ASSEMBLEA
Aprovat en Assemblea el 21 d’abril del 2017

Castelló
en moviment

Article 1. De l’Assemblea i les seues reunions.
1. L’Assemblea oberta de Castelló en Moviment és el seu màxim
òrgan de decisió i es regix pel present Reglament i per totes
aquelles normes que li siguen d’aplicació segons les lleis.
2. L’Assemblea es reunirà almenys una vegada al mes de manera
ordinària i, per iniciativa de la Mesa o d’un terç del cens, tantes
vegades com calga de manera extraordinària.
Article 2. Del consens i les majories.
1. Els debats de l’Assemblea perseguiran el consens en els acords
a adoptar. Quan el consens no siga possible, es decidirà per la
majoria establerta en cada cas.
2. La majoria podrà ser-ho del cens o de l’assemblea constituïda
(membres del cens presents) i, en ambdós casos, podrà ser qualificada, absoluta o simple.
• Majoria qualificada: almenys dos terços (66,6%) dels vots
emesos.
• Majoria absoluta: almenys el 50% +1 dels vots emesos.
• Majoria simple: representa el fet que una determinada postura obté més vots que qualsevol altra presentada. En cas
d’empat es realitzarà una segona votació i si aquest persistix decaurà la proposta, excepte en els casos en què fos
necessària i imprescindible la presa de decisió, en els què es
considerarà aprovada.
3. Les majories de l’assemblea constituïda requeriran un quòrum
del 20% del cens.
4. Excepte en el cas de les decisions extraordinàries regulades en
l’article 11 i en la resta de supòsits per als què s’establixen majories específiques en aquest Reglament, les decisions que re-

querisquen una votació es prendran per majoria de l’assemblea
constituïda, absoluta en primera votació i simple en segona.
Article 3. De la condició de participant en l’Assemblea.
Podran participar en l’Assemblea totes aquelles persones majors
de 16 anys que s’inscriguen al començament de cada convocatòria
i no tinguen vetat l’accés per acord de l’Assemblea.
Article 4. Dels drets i obligacions de les participants.
1. La ciutadania participant tindrà els drets de:
a) Assistir amb veu a les reunions.
b) Participar en les propostes, comissions i/o grups de treball.
c) Tenir el coneixement oportú dels acords adoptats.
2. La ciutadania participant tindrà les següents obligacions:
a) Complir el present Reglament i els acords que es prenguen en
Assemblea.
b) Cooperar en el desenvolupament del treball de l’Assemblea i
en la bona execució de les activitats que es determinen.
c) Exercir les funcions que li siguen encomanades per l’Assemblea per a la bona marxa de la mateixa.
3. Les persones participants podran sol·licitar en qualsevol moment deixar de ser-ho i requerir que les seues dades siguen
esborrades de qualsevol registre. Aquesta petició s’ha de fer en
Assemblea o per escrit a la Mesa.
4. Qualsevol persona podrà ser limitada en la seua qualitat de participant, a proposta de la Mesa ratificada per majoria qualificada
de l’assemblea constituïda, per alguna de les següents causes:
a) Incompliment greu dels acords i/o del present Reglament.
b) Impedir deliberadament el compliment dels fins de l’Assemblea.
c) Quan la seua conducta vaja contra els principis de l’Assem-

blea o danye greument la imatge de l’Assemblea.
Article 5. De la condició de membre del cens.
Per a entrar a formar part del cens de Castelló en Moviment i, per
tant, tindre dret a vot, es requereix haver assistit a tres de les sis
últimes assemblees, independentment que cada una d’elles haja sigut ordinària o extraordinària. Una vegada s’haja complit el requisit
d’entrada, la pertinença al cens es mantindrà durant els tres mesos següents. Aquest termini de tres mesos s’interromp i torna a
començar de nou cada vegada que s’assistix a una assemblea, sigui
aquesta ordinària o extraordinària.
Article 6. De la composició, les funcions i el funcionament de la
Mesa.
1. La Mesa està formada per 7 membres del cens elegits per majoria absoluta de l’assemblea constituïda. La composició de
la Mesa es ratificarà al començament de cada reunió. En eixe
moment, qualsevol membre de l’Assemblea podrà sol·licitar la
renovació de la Mesa proposant una conformació alternativa,
que hauria de ser aprovada per majoria absoluta de l’assemblea
constituïda i entraria en vigor en la següent reunió.
2. La Mesa és l’òrgan d’administració de l’Assemblea i té les funcions següents:
a) Convocar les reunions de l’Assemblea i establir-ne l’ordre del
dia, amb una antelació mínima de dos dies. Aquest termini podrà ser acurtat excepcionalment per raons d’urgència.
b) Traslladar a l’Assemblea els documents, resolucions i esmenes
a debatre.
c) Regular els torns de paraula.
d) Sotmetre a votació els punts de l’ordre del dia.
e) Aixecar acta de les reunions i traslladar-la a la resta de l’Assemblea en els cinc dies posteriors.
f) Posposar la reunió, crear comissions i proposar grups de tre-

ball o donar recessos. En cas de petició de canvi de data d’una
determinada reunió de l’Assemblea per qualsevol membre
d’aquesta, les persones interessades hauran sol·licitar-ho formalment a la Mesa amb almenys 7 dies d’antelació sobre la data
prevista. La decisió serà tasca de la Mesa, que valorarà la petició
amb criteris de flexibilitat.
i) Vetllar per la correcta i fidel comunicació dels acords presos
per l’Assemblea, com ara, per exemple, l’adhesió a Manifests.
3. Les decisions de la Mesa requereixen un quòrum de 5 membres.
Es prendran per consens o, en el cas que aquest no fos possible,
per majoria absoluta. Llavors, cap membre de la Mesa podrà
abstenir-se i la votació no serà pública.
Article 7. Dels documents i resolucions i de les seues esmenes.
1. Els documents i resolucions a debatre hauran d’estar a disposició de l’Assemblea almenys 10 dies abans de la reunió en
l’ordre del dia de la qual s’incloguen. Aquest termini podrà ser
acurtat excepcionalment per raons d’urgència a criteri, degudament justificat, de la Mesa.
2. Les esmenes a les resolucions i/o documents presentades per
escrit seran acceptades per la Mesa fins al moment de l’inici del
tractament del corresponent punt de l’ordre del dia, excepte en
el cas de les matèries objecte d’alguna de les decisions extraordinàries llistades en l’article 11.1 o de la modificació del present
Reglament. En aquest cas, la Mesa les acceptarà fins a 72 hores
abans de la reunió i les traslladarà a l’Assemblea amb almenys
48 d’antelació.
3. Durant el debat, podran formular-se verbalment esmenes alternatives o transaccionals a les prèviament acceptades per la
Mesa, però no se’n podran fer de noves.
4. Les esmenes no han de suposar en cap cas una negativa directa

a la resolució i/o document presentats, i podran ser incorporades al text si la ponència ho accepta.
Article 8. De les qüestions sobrevingudes.
Si cap membre del l’Assemblea proposa un punt no inclòs en l’ordre
del dia sobre el qual considera que cal debatre i/o votar, la Mesa el
traslladarà a la comissió de treball escaient per a la seua valoració
i debat, i l’inclourà en l’ordre del dia de la següent reunió de l’Assemblea, excepte si aprecia urgència sobrevinguda. En aquest cas,
sotmetrà a votació la inclusió del punt en l’ordre del dia de la reunió
en curs, que hauria de ser aprovada per majoria absoluta de l’assemblea constituïda.
Article 9. De les qüestions d’ordre i d’informació.
1. Durant la celebració de la reunió podran suscitar-se qüestions
d’ordre que tindran prioritat sobre allò que s’estiga tractant, excepte durant una votació, llevat que la qüestió d’ordre es referisca a la votació en curs. Les qüestions d’ordre es podran referir
als temes següents:
a) Les votacions.
b) El funcionament de la reunió o del debat en curs, i no al tema
que es debat.
c) La revisió d’una decisió presa per qui modere el debat.
d) La moció de censura contra la persona responsable de la
moderació. Per a prosperar, hauria d’estar secundada per la majoria absoluta de l’assemblea constituïda. Llavors, la Mesa establiria un recés de 5 minuts per designar una nova responsable
de la moderació, que seria, en cas de desacord al si de la Mesa,
la seua integrant amb més antiguitat en la Mesa, exclosa la persona censurada.
2. Les qüestions d’informació són aquelles que s’utilitzen per aclarir, sol·licitar informació puntual o explicar un punt i s’escoltaran
a criteri de qui estiga a càrrec de la moderació.

Article 10. De l’òrgan de coordinació.
1. Coordinació és l’òrgan que prendrà aquelles decisions indefugibles entre assemblees ordinàries i/o extraordinàries. En cap
cas pot prendre acords respecte a les decisions extraordinàries
esmentades en l’article 11. Es reuneix amb caràcter setmanal
entre assemblees (ordinàries i/o extraordinàries), excepte la setmana que hi ha plenari a l’Ajuntament. En cas que fora necessari
reunir-se aquesta setmana, els càrrecs electes podran absentar-s’hi.
2. Es composa de forma obligatòria pels càrrecs electes i el personal assessor, i una portaveu de cadascuna de les comissions
i els grups de treball operatius. Preferiblement, la participació
ha de ser igualitària entre la part institucional i les membres de
l’Assemblea. L’assistència i participació en aquest òrgan roman
oberta a la resta de membres de l’Assemblea amb dret a vot.
3. Les decisions en aquest òrgan es prenen per consens. En cas que
no fora possible, es prendran per majoria absoluta. Respecte a
l’adhesió a Manifests, si no hi haguera consens, la decisió es
traslladaria a la següent assemblea.
Article 11. De les decisions extraordinàries.
1. Són decisions extraordinàries les referents a les matèries
següents:
a) La política de pactes amb altres formacions polítiques i, en
particular, la política de pactes preelectorals i postelectorals, i la
participació en els equips govern de l’Ajuntament i la Diputació.
b) Les mocions de censura i les qüestions de confiança en l’Ajuntament i la Diputació.
c) L’aprovació dels pressupostos de l’Ajuntament i la Diputació.
d) L’Aprovació i/o modificació del Pla General d’Ordenació
Urbana (PGOU) del municipi i del Pla d’Obres i Serveis de la

Diputació.
e) L’Aprovació i/o modificació de les ordenances municipals.
f) La revocació de les regidores i assessores per l’Assemblea de
Castelló en Moviment.
g) L’aprovació del programa electoral.
h) La reforma del model organitzatiu de Castelló en Moviment.
i) L’aprovació dels pressupostos i estat de comptes de Castelló
en Moviment.
i) Les decisions de caràcter polític de gran rellevància valorades
com a tals per l’Assemblea, a iniciativa de qualsevol de les seues
membres prèviament comunicada a la Mesa per correu electrònic.
2. En les decisions extraordinàries s’extremarà la cerca del consens. Si no s’assolix, aquestes decisions es prendran per majoria
absoluta del cens en primera votació i per majoria qualificada
de l’assemblea constituïda en segona. Si no s’aconsegueixen les
majories necessàries i no és imprescindible, sota el criteri de la
Mesa, prendre una decisió, romandrà l’statu quo.
3. En el cas que la Mesa jutjara imprescindible prendre una decisió, convocaria una reunió extraordinària de l’Assemblea, en la
qual es resoldria per majoria de l’assemblea constituïda, qualificada en primera votació, absoluta en segona i simple en tercera.
Entre ambdues reunions, la Mesa realitzaria tots els esforços i
gestions necessaris per a aconseguir el màxim consens possible,
podent habilitar mediadors a aquest efecte.
Article 12. De la modificació d’aquest Reglament.
La modificació del present Reglament podrà realitzar-se a iniciativa de la Mesa o a proposta de la majoria absoluta de l’assemblea
constituïda. Les propostes de modificació hauran de ser incloses en
l’ordre del dia i la seua aprovació requerirà una majoria qualificada
de l’assemblea constituïda.

Article 13. De la dissolució de l’Assemblea.
1. L’eventual dissolució de l’Assemblea s’hauria de realitzar preferentment per consens. Si aquest no fóra possible, es decidiria
per majoria absoluta del cens en primera votació i per majoria
qualificada de l’assemblea constituïda en segona.
2. L’haver resultant, si n’hi haguera, es destinaria a una associació del nostre entorn amb finalitats similars a les de Castelló en
Moviment.
Disposició transitòria única.
Fins a la setena assemblea posterior a la de l’aprovació d’aquest
Reglament, no entraran en vigor ni el quòrum establert en l’article
2.1., ni el requisit de participació en les assemblees per a formar
part del cens a què es refereix l’article 5. Fins a eixe moment, el
cens provisional estarà format per totes les persones que figuren
en el llistat que es presenta a la signatura a l’inici de cada reunió.

