Acta assemblea 16/03/2017
Hora:19:00
Lloc: La Teixidora
Participants: 20
Ordre del dia:
1. Possibilitat de revocació de la Mesa.
La Mesa queda ratificada per consens.
2. Aprovació de l'acta anterior.
S'aprovarà a la propera assemblea.
3. Grups de treball.
S'explica la situació de cada grup de treball basant-se en un qüestionari preparat per la comissió
d'organització.
Ciutat cuidadora: es reuneixen cada 15 dies els dijous abans de coordinació. Si hi ha plenari la
reunió es canvia al dimecres.
Participació: les reunions són els dilluns a les 19:00 cada 15 dies.
Drets socials: les reunions són els dimecres a les 18:00 cada 15 dies.
Municipalitzacions: reunions cada 15 dies els dimarts a les 19:00.
Cultura: reunions cada mes, però el treball es farà online.
Habitatge: reunions els dilluns a les 18:00 cada 15 dies, aprofitant els taller que fa la PAH a la seua
seu.
Economía social: quasi tot el treball de manera online, doncs està format per grups externs
(FEVECTA, comerciants, pescadors, etc.).
Urbanisme/Mobilitat: Reunions cada 15 dies, sense dia fixe perque la idea es treballar més al carrer.
La propera reunió tindrà lloc el 5 d'abril a les 18:00.
A nivell general, per la qüestió de les coordinacions rotatòries, es proposa que la rotació siga de més
de 15 dies, per a dur una continuitat a les reunions de coordinació. També es comenta la possibilitat
de repartir les tasques de coordinació dins de cada grup de treball.
Organització proposa partir els grups en 4 i 4 per a que presenten línies polítiques, les quals hauràn
de passar per assemblea cada 4 mesos. D'aquest procès s'encarregarà la comissió d'organització.
D'altra banda, cal enviar la calendarització de les reunions dels grups de treball per a ficar-los al
calendari de la web. Si hi ha canvi de data caldrà avisar.
4. Aprovació del model de participació.
Es passa a votar el model directament al no haver esmenes.
A favor: 16 Abstencions: 3
En contra: 0
S'aprova el model de pressupostos participatius.
5. Adhesió a la Plataforma contra la contaminació.
Estem al grup promotor del que serà una plataforma contra la contaminació del Serrallo. S'aprova
per consens la continuitat en el grup promotor.
6. Donacions a entitats i projectes.
Es planteja fer una donació a la PAH, una a la AAVV del grup Roquetes i una per a la ruta en bus
contra la contaminació. Es decideix que es portarà una proposta per escrit a la propera assemblea
amb els projectes als que fer la donació.
7. Canvi de reglament.
Es continua amb el debat i votació d'esmenes. En aquesta assemblea es votaràn les esmenes que
queden i el document complet es votarà a la propera assemblea com a document únic. El document
s'enviarà abans per a que tothom ho puga llegir.
Esmena al article 7: de aprobació de documents i resolucions i les seues esmenes. Es fa una
transaccional on els punt b) i c) passen a ser procediments ordinaris i el punt a)els extraordinaris. Es
passa a votar la transaccional a l'esmena.
A favor: 19 Abstencions: 1
En contra: 0

Queda aprovada la transaccional a l'esmena.
Apareixen dos models sobre les esmenes. 1)Les dates límit per a enviar esmenes seràn de 72 hores
per als assumptes del punt a) (extraordinàries) i en la mateixa assemblea per als punts b) i c)
(ordinàries). 2)Durant l'assemblea podran sorgir esmenes alternatives o transaccionals sobre les
esmenes enviades, però no es podran fer esmenes noves. Es redactaran les dues opcions i es
portaran a la propera assemblea, adjuntant-se al document final.
Proposta de la Mesa al canvi de reglament. Es vota el punt sobre canvis de data.
A favor: 16 Abstencions: 3
En contra: 0
Queda aprovada.
Sobre la formació i les votacions en la Mesa.
A favor: 18 Abstencions: 1
En contra: 0
Queda aprovada.
8. Temes institucionals.
Es proposa que les proposicions que presentarem passen per assemblea al ser a un mes vista. Per
tant es passen a votar les proposicions d'aquest mes.
Proposició licitació del pàrquing de Cardona Vives.
A favor: 14 Abstencions: 3
En contra: 1
S'aprova presentarla.
Proposició bolsa de vivenda (conveni amb la PAH per a gestionarla).
A favor: 14 Abstencions: 3
En contra: 0
S'aprova presentarla.
Proposició per a ficar medidors de contaminació i que les dades siguen públiques en temps real.
S'aprova per consens.
Proposició a la Diputació per la contractació d'energia renovable. S'aprova per consens.
9. Precs i preguntes.
No hi ha cap. Es tanca la sessió.

