ASSEMBLEA CASTELLÓ EN MOVIMENT
Lloc: La Teixidora
Data: 07/09/2018
Cens: 25 persones
ORDRE DEL DIA
1. Resolució de la impugnació dels resultats de l’assemblea del 20 de juliol de 2018. Revocació de
la Mesa.
Es llig la resposta de la Mesa a la persona que va sol·licitar la impugnació de l’assemblea de data 20
de juliol de 2018.
Es llig el correu de la persona que sol·licita la impugnació de l’assemblea de data 20 de juliol de
2018.
La Mesa queda ratificada.
S’incorporen a la Mesa Amaia i Yriana.
2. Aprovació acta anterior
L’acta de l’assemblea del 25 de juliol queda aprovada.
3. Contractació metodologies participatives
La regidora explica que s’han presentat dos projectes:
Barris perifèrics del sud
Esplais
Proposta: Repatir els diners equitativament entre els dos projectes.
S’aprova per unanimitat.
4. Compliment calendari CSeM
La persona que envia un correu a la Mesa dient que no s'està seguint el calendari aprovat per
l’assemblea de CSeM explica les seves raons.
La Mesa llig el correu. Realment no s’està seguint el calendari aprovat.
Es proposa assemblea extraordinària a principis d’octubre per a revisar model organitzatiu, redefinir
objectius de cara al curs escolar i realitzar seguiment mensual del model organitzatiu.
S’aprova per unanimitat.
5. Temes institucionals.
5.1. Estratègia pressupostos.
Es suscita una qüestió prèvia sobre el Pla departamental d’habitatge. La regidoria d’habitatge ha
demanat la participació de CSeM en l’elaboració del pla departamental. Participem o ens esperem
als pressupostos per a fer aportacions o les dues coses?
Hi ha diverses propostes:
• Proposta: La decisió hauria d’anar lligada a l’estratègia de CSeM de cara a les eleccions.
• Proposta: Deslligar la participació en el pla de l’estratègia perquè són qüestions
independents, es poden fer aportacions al pla i tindre l’estratègia que siga en els
pressupostos.
• Proposta: Aprofitar una assemblea per a parlar de l'estratègia dels pressupostos i la
participació en el pla.
Es decideix posposar la decisió a la propera assemblea ordinària en la que s’inclourà a l’ordre del
dia aquest punt.

5.2. Modificació de crèdit
S’informa que l’equip de govern vol fer una modificació de crèdit al Ple de setembre i per a això es
necessita majoria absoluta.
Proposta: Aprofitar la modificació de crèdit per destinar una part a Jornals de Vila.
En el Pla Castelló Ara hi havia 3 propostes i dins de la proposta Vila Verda hi ha varies propostes
que no s’estan executant. Aprofitar aquesta partida per a Jornals de Vila per evitar que eixos diners
vaguin a superàvit i a pagar deute.
Proposta: Mantenir-nos en les nostres propostes i exigir que s’executen les propostes de Vila Verda.
Votacions:
Cens 21
1ª. Negociem modificació de crèdit __ S’aprova per unanimitat.
2ª. Treiem els diners de Vila Verda o no?
Verd: No es treuen els diners de les propostes de Vila Verda : 9
Roig: Si es poden treure diners de Vila Verda : 6
Groc: 3
2 ronda de la mateixa votació
Verd: 10
Roig: 7
Groc: 3
Es decideix que es negocia i que no es poden treure els diners de les propostes de Vila Verda
6. Precs i preguntes.
Es demana que en l’ordre del dia s’hauria d’haver inclòs el suport al portaveu de CSeM pels atacs
que està patint per part del PP i es demana recolzament al portaveu. Se li respon que s’està
treballant en coordinació.
Pregunta sobre el Pinar. Quin contracte hi ha? Fita important per a la ciutat que el Pinar tornara a
Castelló. S’està fent seguiment?
Resposta: Tenim el contracte però des del govern no s’està fent res. El Pinar es propietat municipal
però hi ha un conveni en el que quedava vinculat a l'ús com a camp de golf amb uns condicionants.
S’ha encetat eixe procediment.
Es proposa utilitzar fons de CSeM per a veure com està i si es pot recuperar.
Resposta: S’ha contactat amb assessora jurídica i ha fet un informe però per a fer una valoració
completa falta informació, que ja s’ha demanat a l'Ajuntament.
S’informa que el dia 13 de setembre es realitzarà la Jornada al Raval Universitari.
Es demana que des de la Mesa s’avise amb temps de les assemblees ja que l’assemblea d’avui es va
convocar el dia anterior. Es respon des de la Mesa que és veritat que s’ha convocat tard però es
recorda que en la web estan les dates de les tres properes assemblees.

