
Assemblea Castelló en moviment
23 de juliol de 2015 19:00

Centre cultural La Marina

Asistencia:  36  personas, 27 amb dret a vot.

Ordre del dia:

1. Possibilitat de revocació de la mesa.
2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
3. Resum de la jornada de treball del dijous 17 de juliol de 2015.

La comissió de organización i metodología ens explicara com va anar la
jornada de treball.

4. Sobre el pròxim ple.
Els nostres regidors ens informaran i debatrem al voltant de:
La presa de posición per al pròxim ple.
Propostes que nosaltres portarem al ple.

5. Sobre el contracte de telefonía
Ens informaran sobre el contracte telefònic de l’Ajuntament i els serveis
que dona a les regidores. Debatrem sobre el tema.

6. Sobre el treball fet a l’Ajuntament i la Diputació Provincial.
Els regidors i la diputada ens rendiran comptes de la seva feina.

7. Aprovar les representants en els diferents òrgans de participación.
8. Confluència amb altres candidatures municipals d’unitat popular.

Hi ha un acte dissabte al que ens han convidat Valencia en Comú.
9. Precs i preguntes.

1- Revocació de la mesa.

No es presenta mesa alternativa. La mesa queda revocada.

2- Aprovació del acta del assemblea anterior.

L’acta no esta penjada en la web  i es acorda aprobar-la en la próxima 
assemblea.



3- Resum de la jornada de treball del dijous 17 de juliol de 2015.

Yrina comenta la jornada y posa a disposició de qui vuiga copies del 
organigrama dels grups de treball.

Queda pendent buscar els objectius. Es celebrara un altra jornada de treball la 
propera semana. La convocatoria es enviara per email.

El grup de auditoria informa que la propera semana realizaran un taller. En 
septiembre se li donara un primer impuls amb unes jornades que tindran certa 
repercussió.

També es están investigant els comptes del ajuntament desde 2008 para saber 
a que se ha degut el endeutament del ajuntament que es de 100.000.000 de 
euros. I veure si es un deute legítim i com ho te que enfrontar la ciutadania, per 
això es están revisant els contractes i que ha segut el beneficiari. 

El grup de administración informa que se están estudiant les posibles entrades 
de diners i com ordenarlo. Es necessari conèixer quines prioritats tenim per a 
gastar aquestos diners.

Se esta buscant un local per a Castelló en moviment que te que ser accesible, 
versátil i un preu de 400 a 500 euros mensuals.

4- Sobre el pròxim ple

- Moció del grup municipal Castelló en moviment sobre la recuperació y 
protecció del sistema dunar de la platja del serradal.

- Moció del grup municipal popular sobre les accions de protecció del 
sistema dunar de la platja del serradal en que nidifica el ‘chorlitejo 
patinegro’ 

Se vota si se junten les dos mocions per al pròxim ple.

Es aprova per unanimitat no juntar-les.

Es vota el sentit del vot de Castelló en moviment sobre la moció anterior del 
PP.

Es aprova votar abstenció per unanimitat.

- Moció del grup municipal popular sobre les inversions a realizar en la 
ciutat amb carga al superávit municipal.

Es vota el sentit del vot:

A favor: 0

En contra: 18

Abstenció: 8



Es aprova per majoria votar en contra d’ aquesta moció.

- Moció del grup municipal popular sobre les medides per a minimizar la 
problemática del mosquits.

Es vota el sentit del vot:

A favor: 0

En contra: 21

Abstenció: 5

Es aprova per majoria votar en contra d’ aquesta moció.

- Declaració institucional conjunta del grup municipal socialista i grup 
municipal Compromís sobre exigir al govern les inversions publiques 
encasaries per mantindre el projecte del corredor mediterrani i l’arribada 
del AVE a Castelló.

Es vota el sentit del vot:

A favor: 2

En contra: 22

Abstenció: 2

Es aprova per majoria votar en contra d’ aquesta declaración.

- Declaració institucional conjunta del grup municipal socialista i grup
municipal compromís sobre el reobertura d’una línea d’infantil en el CEIP
Herrero.

Es vota el sentit del vot:

A favor: 26

En contra: 0

Abstenció: 0

Es aprova per majoria votar a favor d’aquesta declaración.

- Declaració institucional conjunta del grup municipal socialista i grup
municipal compromís sobre el deute de la Generalitat Valenciana amb
l’ajuntament.

Es vota el sentit del vot:

A favor: 24

En contra: 0



Abstenció: 3

Es aprova per majoria votar a favor d’aquesta declaración.

- Declaració institucional conjunta del grup municipal socialista i el grup
municipal compromís sobre exigir al govern espanyol la millora del
finançament.

Es vota el sentit del vot:

A favor: 24

En contra: 1

Abstenció: 2

Es aprova per majoria votar a favor d’aquesta declaración.

- Moció del grup municipal ciutadans sobre supressió de telèfons mòbils
del personal eventual al servici del ajuntament així com de la
obligatorietat de fitxatge al inici i final de la jornada laboral.

Es vota el sentit del vot:

A favor: 7

En contra: 11

Abstenció: 9

Segona volta:

A favor: 3

En contra: 17

Abstenció: 5

Es aprova per majoria votar en contra d’aquesta moció.

- Moció del grup municipal ciutadans per a cumplir els compromisos de
participación ciudadana per al primers cent dies de govern municipal.

Es vota el sentit del vot:

A favor: 7

En contra: 10

Abstenció: 8



Segona volta:

A favor: 6

En contra: 2

Abstenció: 16

Es aprova per majoria abstinse en aquesta moció.

- Declaració institucional del grup municipal ciutadans per a promoure un
pacte autonòmic de la educación amb l’objectiu de fomentar la seua
millora i la introducció del model plurilingüe en les escoles publiques de
la Comunitat Valenciana.

Es decidís per consens votar en contra d’aquesta declaración.

Les propostes que presentara Castelló en moviment al proxim ple son:

- Declaració institucional del grup Castelló en moviment sobre sol·licitar
al govern de la Generalitat mitjans per atendre les necessitats dels
malats de Hepatitis C.

- Declaració institucional del grup Castelló en moviment sobre col·lapse
postal a la ciutat de Castelló de la Plana.

- Moció del grup municipal Castelló en moviment sobre el pla
d’emergències del polígon del Serrallo i el port de Castelló de la Plana.

- Pregunta a l’equip de govern sobre costos i beneficis dels bous al carrer
a la ciutat de Castelló.

- Pregunta a l’equip de govern sobre les ajudes a materials i llibres de text
per al proper curs escolar.

5- Sobre el contracte de telefonía mòbil.

En sis mesos venç el contracte amb Movistar. Cada telèfon te una cuota de
50€ mensuals. Creem que este contracte esta mal fet i que en lloc de donar
iphone 6 es deuria rebaixar la cuota.

Hi ha gent que li dona estos telèfons un us personal.

Se proposa donar un telèfon als assessors o pasar-los saldo del telèfons dels
regidors per a que no tingen que gastar el seu mòbil personal.

6- Sobre el treball fet a l’ajuntament i diputació.

Els regidors ens informen que a l’ajuntament l’equip de govern no conta en



Castelló en moviment. Quant ens apleguen les coses a nosaltres esta ja tot
cuinat, com per exemple al hora de les juntes de districte, varem tindre que
negociar en el PP i Ciutadans i al final varem quedar fora del Grau, del CEIP
Herrero i altres escoles on volíem tindre mes representació.

En la Diputació están desbordats. Per això es posara a disposició de la
ciutadania una bústia anónima, d’aquesta manera es vora quins son els temes
mes importants i es dedicara l’esforç en solventar el problemes mes urgents.

El dimarts es reunirá el grup de treball del Hospital Provincial, per a començar a
treballar.

En les reunions informatives ens abstenim en la votació, a no ser que siga
sobre un dels temes que coneixem.

7- Aprovar els representants en els diferents òrgans de participación.

Es deixa per a la próxima assemblea per falta de temps.

8- Confluència amb altres candidatures municipals d’unitat popular.

Ens informen sobre una reunió que tindrà lloc dissabte per petició de Valencia
en Comú.

9- Precs i preguntes

No hi ha cap prec o pregunta.

 




