ACTA
Assemblea ordinària de CSeM
Data: 16/02/2018
Actua com a secretari: Salva
Ordre del dia:
1. Revocació de la Mesa
2. Aprovació de les actes anteriors
3. Dinàmica del Grup de Participació per a triar en què ens gastem el pressupost dels grups
institucionals de CSeM
4. Redistribució de tasques en el Grup Municipal
5. Exposició del Grup d’Estratègia sobre el document preliminar Estratègia 2019
6. Temes institucionals
7. Precs i preguntes
1. Revocació de la Mesa
La mesa es ratifica per assentiment.
2. Aprovació de les actes anteriors
S’aproven per assentiment.
3. Dinàmica del Grup de Participació per a triar en què ens gastem el pressupost dels grups
institucionals de CSeM
- Anna explica la disponibilitat pressupostària (circa 27.000€), les limitacions legals en el seu ús (no
es poden pagar salaris, etc.) i la proposta de dinàmica de participació per a l’assignació d’aquests
diners. La dinàmica s’inicia amb una sèrie de preguntes responem en individualment o en grups;
després ho posem en comú i continuarem la dinàmica en la següent assemblea.
- Les preguntes inicials són: 0. Títol del projecte 1. Què vull? 2. Què falta a la ciutat, quin àmbit cal
enfortir? 3. Què puc i estic disposat a aportar? 4. Què necessitem per a fer-ho? 5. Possibles
obstacles? 6. Amb qui podem col·laborar?
- Es presenten els projectes següents:
# Projecte 01: emissora de ràdio per internet
# Projecte 02: emissora de ràdio convencional
# Projecte 03: concert reinvidicatiu
# Projecte 04: mailing periòdic d’actualitat política
# Projecte 05: mailing sobre la situació del Pinar del Grao
# Projecte 06: Escola de Participació Ciutadana
# Projecte 07: revista d’informació sobre CSeM
# Projecte 08: projecte d’anàlisi de la demanda ciutadana de polítiques públiques municipals
# Projecte 09: dinamització de La Teixidora
# Projecte 10: potenciació de l’associacionisme a la ciutat de Castelló
# Projecte 11: creació d’un think tank sobre polítiques públiques municipals
# Projecte 12: contractació d’assessorament extern per al grup municipal

# Projecte 13: estudi econòmic-laboral de la ciutat
# Projecte 14: convocatòria de projectes externs
# Projecte 15: igualtat de gènere en els projectes municipalistes
El grup de participació agruparà les propostes per a continuar amb la dinàmica en la propera
assemblea.
4. Redistribució de tasques en el Grup Municipal
- Xavi explica que a partir d’ara romandrà al Grup Municipal a temps parcial, per haver acceptat un
lloc de treball a temps parcial en l’administració educativa. Considera que això implica ajustaments
horaris, però que podrà continuar assumint les seues actuals tasques com a portaveu del Grup
Municipal.
5. Exposició del Grup d’Estratègia sobre el document preliminar d’Estratègia 2019
- Es resumeix el document i s’inicia el debat.
- Es debat el calendari de les primàries: abans de Nadal, atès que després ja estarem pràcticament en
campanya, o després, de manera que servisca de precampanya?
6. Temes institucionals
- S’informa que el Ple municipal extraordinari sobre la corrupció serà el divendres 23 de febrer.
- Mocions i Declaracions en l’ordre del dia dels propers plens ordinaris de l’Ajuntament i la
Diputació:
# Es pregunta sobre les esmenes de CSeM a les mocions de C’s sobre pagament telemàtic de
la zona blava i del PP sobre Maestria (Ajuntament).
# Es pregunta sobre la Declaració de CSeM sobre l’escola pilot Carles Selma i s’hi inicia un
debat.
7. Precs i preguntes
- No hi ha.
_________________________________________________

