
Assemblea Castelló en Moviment 11/09/2019

Ordre del dia:
1. Revocació de la mesa
2. Aprovació de l’acta anterior
3. Estat de la regidoria
4. Debat i votació sobre el futur de CseM
5. Segons resultat de la votació, debat spbre el document corresponent.
6. Precs i preguntes

1. Revocació de la mesa

Es manté la mesa.

2. Aprovació de l’acta anterior

S’aprova l’acta.

3. Estat de la regidoria

Es plantegen tres processos a curt, mig i llarg termini. 
A curt les ajudes al lloguer. A l’octubre eixirà el concurs per al pla d’habitatge. Hi ha una 
treballadora social més dins de l’equip. Es visitaran les 217 habitatges de l’Ajuntament per part de 
les patrulles i es vorà què es farà amb cada pis, especialment amb els desnonaments. Cal fer un pla 
de qui està vivint a les vivendes públiques, perquè es donen casos d’irregularitats. L’oficina 
d’habitatge assumirà tasques d’integració i medis de vida per a les persones usuàries. L’Ajuntament 
s’ha de fer càrrec de les tasques que se li assumeixen en qualitat de llogater.
S’han alleugerit les bases per a que l’Ajuntament comprara habitatges per a facilitar aquest procés. 
També s’amplia la borsa de lloguer, per exemple avalant per part de l’Ajuntament a la persona 
usuària.
Es lloga un vehicle informatiu per apropar l’oficina de vivenda a la ciutadania, arribant als barris de 
manera itinerant, a espera d’aprovar-ne la compra d’un de similar.
Ampliar l’equip de l’oficina d’habitatge amb una treballadora social i una psicòloga més. 
També es tanteja la idea del cohousing.
També es planeja sancionar amb l’IBI als grans tenidors amb cases buïdes.

Com a comentaris a la intervenció, es planteja la necessitat de cobrir més àmbits d’actuació, per 
exemple, el sensellarisme amb el housing first o la bombolla de lloguer que dificulta l’accés a 
l’habitatge a joves.
Es respon que l’ampliació de parc d’habitatge pot fer-se servir per a cobrir aquestes necessitats.Amb
el pressupost que hi ha es conta que es poden comprar una mitja de 19 vivendes. Hi ha una llista 
d’espera de 300 famílies. El punt de cessió d’ús es planteja més de cara a llarg termini.

Es parla del cas d’un desnonament d’una persona que estava a l’Ortega Playa.

4. Debat i votació sobre el futur de CseM

Es planteja el dubte de les qüestions legals que suposa la dissolució. S’ha preguntat a personal 
jurídic de l’Ajuntament. Se li va traslladar què passava si la dissolució arribava al punt jurídic de 
dissoldre el partit polític Castelló en Moviment. Ens van remetre al reglament dels plens sobre 
grups municipals. I ens diu que si una part es dissol, eixa persona passaria a grup mixt. 



Què significa passar al grup mixt? Mari continuaria tenint la regidoria, però al ple, les comissions, 
etc., s’actua com un grup a banda (menys torns de paraula, etc.). 
El govern mnicipal tindria majoria sense la regidora? Si.
Es pot integrar en altra força com a independent, per exemple en la confluència? No, això es 
considera com a trànsfuga segons el reglament, i la situació de la regidora seria menys favorable 
encara.
Es planteja la idoneïtat d’explicitar les raons de per què es dissol CseM. Es vol que aquesta 
dissolució siga absoluta, amb tot el què comporta, i no de manera testimonial. Es comenta que el 
comunicat siga una síntesi del que es diga ara.
Més raons: la falta de projecte de futur per a la ciutat per part de CseM.
Altres raons: la desil·lusió i la falta de confiança i de transparència. Que el millor és dissoldre’s i 
que es conforme un grup de suport a la regidora amb la gent que vulga participar-hi.
Es diu que la dissolució és una falta de responsabilitat, quan ens hem compromès a participar d’una 
confluència. Si l’assemblea es vol dissoldre, allò important és lo jurídic. No s’està dacord amb fer 
un comunicat conjunt una vegada dissolts, ja que no totes les persones opinen el mateix i poden no 
compartir el contingut d’eixe comunicat. Es contraargumenta que el comunicat és una decisió 
assambleària.
Surt la raó de la mancança de sentiment de representació.
Es diu que allò més irresponsable seria abandonar-ho tot, però sense dissoldre CseM. Que el treball 
s’ha de portar a la confluència, que és ara mateix l’òrgan competent que es va pactar.
Es comenta que l’ambient general dins de l’assemblea de la confluència era irrespirable, que no 
funcionava dins de les lògiques assambleàries que ha emprat CseM els darrers quatre anys.

Es passa a votar: Si dissolem CseM, ha de ser amb totes les conseqüències jurídiques, és a dir, 
dissolent també el partit?
A favor: 13 Abstenció: 0 Contra: 3
S’aprova que la dissolució siga amb totes les conseqüències jurídiques.

Dissolem CseM?
A favor:15 Abstenció:1 Contra:0
S’aprova la dissolució de CseM per majoria absoluta del cens en primera votació.

5. Segons resultat de la votació, debat spbre el document corresponent.

Es comenta deixar la marca registrada, encara que la dissolució siga total, per tal que cap persona la 
puga utilitzar de manera irresponsable.
Quant als diners, tan sols queda el de grup municipal i Diputació, no la d’agrupació.
Es comenta deixar la web amb el comunicat de dissolució penjat fins que caduque el servidor, fins a
meitat de 2020, però es proposa que mentre hi haja persones disposades a pagar-lo es pot anar 
renovant any a any perquè servisca de arxiu.
Caldria triar una portaveu coordinadora encarregada de la qüestió del comunicat.

6. Precs i preguntes

No n’hi ha cap.


