Acta Assemblea Guanyar Alacant 03/05/2017

1. Aprovació de l'acta de l'anterior assemblea.
Queda aprovada l'acta

2. Elecció La taula per a la pròxima assemblea
Ernest, Rosbea i María José
3. Política municipal: informació i debat
Víctor pren la paraula per a fer un repàs des de l'última assemblea extraordinària i
recorda els successos que s'han succeït que afecten les relacions amb alcaldia des de fa
un temps i els atacs que rebien les nostres regidories.
L'última assemblea va ser positiva i ha posat de manifest la prioritat absoluta de
Guanyar en els assumptes relacionats amb Acció Social i per tant l'exigència d'atendre
les necessitats dels sectors més vulnerables de la població. L'alcalde finalment ha
anunciat que accepta les nostres condicions i propostes referent al pressupost en acció
social. A partir d'ací la nostra posició ha eixit prou reforçada.
Comenta la situació a què ha portat el grup socialista i en particular Echávarri amb
l'assumpte dels contractes de comerç i especialment la forma com ens assabentem en
Guanyar Alacant. Guanyar té una postura clara i recolza la creació d'una Comissió
d'investigació i basant-se en el seu treball , exigir responsabilitats.
Quant al cas del cessament i acomiadament de la cunyada de Barcala, la nostra posició
és que més enllà de considerar que l'alcalde ha adoptat una mesura personalitzada i
unilateral , s'ha d'anar a un procés negociat en la taula amb els sindicats , perquè les
places d'interins isquen a concurs i s'adjudiquen de forma transparent.
Informa que el 12 de maig es va a celebrar un ple extraordinari per a l'aprovació dels
pressupostos de 2017. Guanyar proposa condicionar el suport sempre que en les
primeres modificacions de crèdit s'augmenten significativament les partides de les
nostres regidories.
En un pròxim ple ordinari està previst aprovar el catàleg de proteccions (necessitem
majoria absoluta). Finalment, informa de que l'oposició amb l'abstenció del PSOE va
aprovar la creació d'una Comissió de ple per a revisar el reglament de participació
ciutadana, la qual cosa de fet ha suposat llevar les competències a la regidoria de
Participació Ciutadana. Guanyar Alacant ha decidit no participar en la dita comissió
que només pretén bloquejar els processos de participació real dels ciutadans.
Julia pren la paraula i comenta que la regidoria d'Acció Social ha mantingut avui una
reunió amb l'equip tècnic, en vista que la situació social ha empitjorat
significativament. Les tècniques han dit que a la data s'ha gastat el 51% del pressupost
de 1.800.000 en el primer quadrimestre. Això significa que faltarien uns 900.000 euros

per a satisfer les necessitats de sectors molt vulnerables per a acabar l'any. Les
sol·licituds d'ajuda s'han disparat.
Torn de paraules:
Paco: Explica que la millora en el funcionament ha fet que les famílies acudisquen amb
més garanties d'atenció efectiva a demanar les ajudes i l'atenció. Considera que no
hem tocat sostre, i que aquest augment de persones i famílies ateses , que les
treballadores mai havien vist , és fruit del treball per reforçar i millorar els serveis
socials.
José Antonio Fernández Cabello planteja el tema dels pressupostos per a l'exercici 2018
i considera que no ens pot passar el mateix que aquest any. Cal exigir ja una negociació
des de zero del pressupost per a 2018. Ha de ser un tema prioritari en el marc del que
ha apuntat Julia. L'assemblea ha d'instar al Grup Municipal a què en aquest tema no es
deixe per al final el procés de negociació. En el tema de participació ciutadana és
partidari que, si la comissió no desapareix, Guanyar hauria de tornar les competències.
Donaria un termini a què si comissió de ple no es dissol . Es faça efectiva la devolució
de les competències a l'Alcalde.
Proposa com a Iniciatives per al pròxim ple: la municipalització, i l'eliminació de les
clàusules que impedirien la subrogació del personal, i proposa la presentació d'una DI
en aquest sentit. L'altra és que es va obrir el termini de sol·licitud de places escolars i
hauríem de presentar una DI per a instar recomanar a la població que demanen
l'escola pública plural inclusiva… enfront del model de centres concertats.
Davant de diverses intervencions sobre aquest tema, s'acorda que des de GA es
propose una DI en defensa de l'Escola Pública i Instar a les administracions a realitzar
campanyes de posada en valor de l'ensenyança pública .
Victor: explica que l'obstacle per a la municipalització de serveis és la disposició
addicional 27, de la Llei d'acompanyament dels pressupostos generals de l'Estat, on
s'oposa a qualsevol tipus d'absorció de treballadors de l'empresa que prestava el servei
i que es pretenga municipalitzar. A més només pots utilitzar la taxa de reposició per a
cobrir les places quan municipalitzes, cosa que de fet impossibilita la municipalització.
Amb la qual cosa és una disposició addicional molt danyosa.

4. Aprovació del pressupost
Guillermo Armegol parla del pressupost. Va passar per la taula de coordinació i faltava
aquest tràmit. S'aclareixen els dubtes respecte al pressupost.
Queda aprovat per unanimitat
5. Aprovació del calendari de treball
Luisfer comenta la falta de mobilització de Guanyar. El pla de treball és perquè des de la
taula de coordinació es puga realitzar una sèrie de treball polític real. Consta de 10

punts, ampliable, i se circumscriu en dos blocs: un, intentar crear sinergies i
col·laboracions amb col·lectius, persones… i l'altre, la gestió per part de guanyar de tot
el que volem fer i hem fet cap a la ciutadania. Cal tendir ponts amb podem. A través de
la llista de distribució crear grups de treball per a recolzar el pla de treball. Demana el
suport de l'assemblea per a proposar i treballar. Demana l'aprovació del pla. Per a ser
una ferramenta de canvi social hem de posar-nos ja a treballar. La primera proposta és
la realització d'unes jornades celebrant els dos anys de mandat, tot el que hem fet i
donat el moment polític en què estem, prendre les regnes del canvi social. Proposa
juny. Es crearà una comissió de treball per a la realització de les jornades. Insta a
participar en aqueixa omissió i en tots els grups de treball que es creen a partir d'ara.
S'inicia una sèrie d'intervencions insistint en la necessitat que es difonga el treball de
Guanyar a la ciutadania. La ciutadania no sap què estem fent
Luisfer diu que l'objectiu d'aquestes jornades és precisament donar a conèixer el que
fem, però això requereix molt treball col·lectiu per part de tots i totes. Es necessita
multiplicar el treball.
Heredia comenta que cal anar a les associacions de veïns i portar les revistes. I explicar
el treball que es realitza.
Rosbea: Comenta si Guanyar té la seua pròpia pancarta. A una resposta afirmativa,
assenyala que cal usar-la molt més i fer-la visible. Que si en la mobilitzacions haguera
una pancarta de Guanyar ella estaria allí… reivindica que quan hi ha una manifestació
que es faça srvir la pancarta. Comenta també fer xapes, camisetes..merchandaising de
Guanyar Alacant.
Luisfer comenta que isca en totes les manifestacions i actes i els càrrecs públics
compartisquen el seu temps amb la de Guanyar i el seu partit i assenyala que en nom
de la taula de coordinació assumeix la proposta de Rosbea .
Es passa a la votació i s'aprova per unanimitat
6. Comissió de treball per a organitzar el segon aniversari de Guanyar Alacant del
Govern Municipal
Luisfer explica l'objectiu de la mateixa i assenyala que qualsevol acte que se celebre
deu de ser una trobada potent i amb molta participació.
7. Calendari de mobilitzacions. Participació i suports
Rosbea comenta que el 27 de maig se celebra una mobilització important de les
Marxes de la Dignitat a Madrid. Anima a tots a la participació. S’han disposat
autobusos per a facilitar la major participació.
Així mateix s'informa que el 20 de maig, amb motiu de la comunicació per part d'Units
Podem de la Moció de Censura contra el govern i la corrupció generalitzada del PP, hi
haurà una concentració en la Porta del Sol. Podem hi ha disposat un autobús per a
assistir.

Luisfer proposa que a través de les xarxes socials es faça la crida a la gent per a
participar en aquestes mobilitzacions
8. Qüestions i propostes
Paco comenta que els 7 de l'AVE havien de pagar demà una fiança de 1800 euros o
poden entrar en la presó. Falten 284 euros per a pagar la fiança . Ha portat la vidriola i
proposa i s'aprova que la resta que falte es pague a compte del fons de solidaritat.
Luisfer diu que l'any passat es van cedir els nostres passes (?) com a regidors. Enguany
proposa oferir-les a la ciutadania de nou a través de Facebook.
Maria Angeles diu que s'ofereix a formar part d'un equip per a corregir el llenguatge
sexista de la revista.
Nuria comenta les pròximes activitats de la regidoria de joventut i invita a participar i
difondre les dites activitats..
I sense més qüestions que tractar, s'alça la sessió.
Alacant 3 de maig 2017

