Assemblea Castelló en moviment
9 de juliol de 2015 19:00
Centre cultural La Marina
Assistència: 46 persones 34 persones amb dret a vot

Ordre del dia:
1. Possibilitat de revocació de la mesa e incorporació de nous membres.
2. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
3. Sobre l'elecció d'assessors.
4. Sobre la necessitat de tindre portaveus i l'elecció dels mateixos.
5. Sobre la carta financera.
6. Elecció de vocals en representació de Castelló en Moviment a les Juntes Municipals de
Districte i membres del Consells Municipals de Districte.
7. Informe de regidores.
8. Precs i preguntes.

1. Revocació de la mesa i incorporació de nous membres
No es presenta mesa alternativa. La mesa queda ratificada.
Es presenten Araceli i Dídac i s'aprova la seva incorporació per unanimitat.

2. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior
L'acta queda ratificada.

3. Sobre l'elecció d'assessors
La comissió d'elecció d'assessors explica el procés i l'elecció.
L'assemblea dóna suport a l'elecció dels assessors.
Els assessors de Castelló en Moviment són:
•

Sergi Salvador Peris

•

Raül Beltran Benages

4. Sobre la necessitat de tindre portaveus i l'elecció
dels mateixos.
Es vota la necessitat de tindre un portaveu de l'assemblea:
•

A favor:

13

•

En contra:

13

•

Abstencions: 6

Segona votació:
•

A favor:

12

•

En contra:

15

•

Abstencions: 6

Es rebutja tenir un portaveu de l'assemblea.

5. Sobre la carta financera
S'expliquen les possibilitats que proposa el grup encarregat d'examinar la carta financera. (Annex 1)
Es vota si son els regidors o l'assemblea els que han de decidir com es fa el repartiment.
Són els regidors i regidores els que han de decidir com s'han de repartir els diners:
•

A favor:

22

•

En contra:

5

•

Abstencions: 5

Seran els regidors qui decidiran com fer el repartiment.

6. Elecció de vocals en representació de Castelló en
Moviment a les Juntes Municipals de Districte i
membres del Consells Municipals de Districte.
Després de l'explicació es decideix aplaçar la decisió. S'obrirà un formulari per a que la gent es
presente.

7. Informe de regidores.
Paz explica el treball en l'àrea de benestar social. (Annex 2)
Iñaki explica que es van reunir amb la Pah, el col·legi de procuradors i el president de la audiència
para perfilar el protocol. Al veure que el PSOE surt en premsa para posar-se la medalla, ens hem
posat en contacte amb grups de altres ajuntaments per a que el protocol siga provincial. Així li
llevem protagonisme al PSOE i deixem fora a la diputació.
Aquesta setmana hi ha reunió i abans de final de mes es firmaran els acords con los agents
implicats.
Anna explica que havia anat a les 4 comissions de diputació, que la quantitat d'informació és
inabastable i que haurem de prioritzar, que la bustia de denúncies es imprescindible per a poder
centrar-nos en alguns temes i que volem treballar en xarxa amb altres candidatures de la província,
com hem fet amb el protocol de desnonaments.

8. Precs i preguntes
•

En referencia a la mort per el bou al grau i els tres dies de dol, es suggerix que quan mora un
treballador per accident laboral, una dona per violència, o quelcom semblant es demane
també el dol.
•

Una regidora contesta que es va demanar el criteri per a saber com es decideix quan
es decreta un dol.

•

Ens hauríem de definir antitaurins.
•

•

En el programa està ja.

Es convocarà a la gent per fer una reunió de treball per a distribuir-nos en comissions.

CARTA FINANCERA
a) El que cobraran els regidors i regidores de Castelló en Moviment.

IÑAKI
PAZ
XAVI
ANNAAJUNT
ANNADIPU

reten. SS
BRUT
IRPF % IRPF
(6,40%)
NET
12 pagues
14 pagues
14.119 €
6,45
910,65 €
903,59 €
12.304 € 1.025,36 €
878,88 €
20.806 €
13,11
2.727,72 €
1.331,61 €
16.747 € 1.395,59 € 1.196,22 €
27.990 €
18,26
5.110,97 €
1.791,36 €
21.088 € 1.757,30 € 1.506,26 €
14.119 €
26,14
3.690,71 €
903,62 €
9.525 €
793,72 €
680,33 €
36.000 €
26,14
9.410,40 €
2.304,00 €
24.286 € 2.023,80 € 1.734,69 €

Aquestes quantitats són molt aproximades però no exactes perquè l’IRPF varia segons les
diferents situacions personals (altres ingressos, situació familiar…) i perquè enguany no
cobraran un any sencer (i probablemente tinguen dels mesos anteriors altres quantitats
cobrades).
b) Les opcions. Si ajuntarem tots els sous i els repartiren entre els quatre no passarien de
3xSMI net (27.241,20€/any). Així doncs les opcions són bàsicament tres i pensem que ha
de ser una decisió de les regidores:
1. Les regidores decideixen repartirse solidàriament els sous que perceben per la seua
activitat:

IÑAKI
PAZ

Sou net anual Per equilibrar reben
12.304 €
+8.682,98 €
16.747 €
+4.240,24 €

Impost donació
10,50% total
7.771,27 €
3.795,02 €

20.076 €
20.542 €

XAVI

21.088 €

100,29 €

20.987 €

ANNA

33.810 €

12.822,93 €

20.987 €

En aquesta opció a partir del sou d’Anna bàsicament (i una xicoteta part del de Xavi) es
reequilibren els sous d’Iñaki i de Paz. El problema d’aquesta opció és que la donació que es
fa cap a Iñaki i Paz està novament gravada (aquests diners ja han pagat IRPF) en
aproximadament entre un 7,5 i 10,5%.
2. Les regidores decideixen que cadascuna es queda amb l’assignació oficial i Anna,
d’acord amb allò que disposa el codi ètic fa una donació a l’assemblea bé mitjançant
l’associació Suport a Iniciatives Populars o bé a un projecte concret que decidisca
l’assemblea.

Anna decideix cobrar 3xSMI
Anna dona

Net anual
12 pagues
14 pagues
27.241,20 €
2.270,10 €
1.945,80 €
6.569,08 €
547,42 €
469,22 €

En aquesta opció quedaria per concretar si la donació a una associació cultural està
sotmesa al pagament de més impostos.

3. Les regidores decideixen que cadascuna es queda amb l’assignació oficial i Anna
decideix cobrar el sou de Xavi com a límit i fa una donació a l’assemblea bé mitjançant
l’associació Suport a Iniciatives Populars o bé a un projecte concret que decidisca
l’assemblea.

Anna decideix cobrar sou de Xavi
Anna dona

Net anual
12 pagues
14 pagues
21.088,00 €
1.757,33 €
1.506,29 €
12.722,28 €
1.060,19 €
908,73 €

En aquesta opció quedaria per concretar si la donació a una associació cultural està
sotmesa al pagament de més impostos.

Reunión de Castelló en Moviment con el concejal de Bienestar Social, Jose Luis López.
Jueves 02-06-15.

1- Comedores escolares en época estival:
Ya están en funcionamiento. El PP contrató el año pasado el servicio de comedor y actividades de
tiempo libre para los meses de julio y agosto, en cuatro colegio de Castellón.
Este año también el PP, con fecha 06-06-15 ha firmado la prórroga del contrato con la misma
empresa (Intur), esta vez para cinco colegios en Castellón ( uno de educación especial) y uno en el
Grao.
Nos pasarán fotocopia de la tabla de los colegios y número de alumnos, así como del contrato.

2- Libros escolares:
Este año han cambiado todos los libros escolares, así que no son de utilidad los bancos de libros
promovidos por las Ampas en los colegios.
Muchas familias van a tener verdaderas dificultades para comprar los libros a sus hijos.
Preocupación que nos trasladó el personal de servicios sociales en nuestra visita al centro de Quatre
cantons.
El equipo de gobierno aún no tiene resuelto el tema. Se barajan varias posibilidades: becas, banco
de libros municipal....

3- Emergencia habitacional
La Pah nos ha informado de una familia que necesita de forma urgente una vivienda.
Tenemos cita con Jose Luis mañana lunes 06-06-15.
Nos informa que el Ayto. solo dispone de cuatro viviendas, que estarán rehabilitadas en unos 2 ó 3
meses.
Los tres bloques de pisos propiedad de Generalitat, (zona Marie Claire ), están en pésimas
condiciones, prácticamente en el esqueleto. Podemos ir a visitarlos.
En la reunión de mañana lunes le comentaremos el tema del parque de vivienda de bcos.

5- Emergencia energética:
De momento es un tema no resuelto. El 90% del servicio en Castellón está en manos de Iberdrola y
parece ser que no quiere negociar con el Ayto. que no se corte de luz cuando hay impago por parte
del usuario, ni bajo amenaza de contratar con otra compañía los servicios municipales.

Asociaciones como Cáritas o Cruz Roja se están haciendo cargo de los rbos. impagados.

6- Plataforma afectados por la Hepatitis C:
La semana pasada nos visitaron los representantes de la plataforma de afectados por la hepatitis C y
nos trasladaron tres reivindicaciones que, por orden de prioridad son:
1- Pasar de dos a tres médicos hepatólogos en el Hospital General de Castellón, con la finalidad que
uno de ellos pueda dedicarse a realizar la prueba “fibroscan” y los otros dos a la atención a
pacientes.
2- Tratamiento para todos. Incluidas fases F0 y F1.
3- Campaña informativa.
Decidimos que en el pleno de finales de mes presentaremos moción sobre el tema, pero que la
solicitud del médico no podía esperar ya que son vidas las que están en juego y que urge una
“Declaración Institucional” apremiando a Generalitat a solucionar el problema.

