assemblea ordinària de Castelló en Moviment del 20 d’abril de 2018
Ordre del dia:
1. Revocació de la Mesa (ratificació)
2. Aprovació de l'acta anterior (ratificació)
3. Estratègia 2019. Proposta de la metodologia d'elaboració del programa
4. Projectes a executar amb el pressupost de CS en Moviment (ratificació)
5. Punt informatiu sobre el PGOU
6. Temes institucionals (votació)
7. Precs i preguntes
1. Revocació de la Mesa
La mesa es manté.
2. Aprovació de l’acta anterior
L’acta s’aprova.
3. Estratègia 2019. Proposta de la metodologia d’elaboració del programa
Una de les propostes a executar amb el pressupost de CS en Moviment té a veure amb estudis
sociodemogràfics i elaboració participativa de propostes de política pública (proposta C3). Hi ha
persones de l’assemblea que tenen interès en estudiar aquests processos d’elaboració de propostes,
per la qual cosa plantegen una metodologia perquè més endavant CS en Moviment es puga basar en
aquests estudis per formar el seu programa. Es constituirien grups de deliberació formats de manera
aleatòria i assegurant la presència de diferents grups d’edat, classe social, nivell d’estudis, etc. Que
arribarien a conclusions per consens. Aquest mètode de selecció, similar al de les enquestes ben
elaborades, podria proporcionar millors resultats.
4. Projectes a executar amb el pressupost de CS en Moviment
Els possibles projectes es van enviar per correu. Cada projecte requerirà dos responsables per dur-se
endavant; si no s’aconsegueixen, els projectes es desestimaran. El punt C4 de repartiment a bústies
no va sorgir de la dinàmica de propostes, però ja s’estava duent a terme. V. recollirà els interessats
en responsabilitzar-se de cada tema. Abans del 16 de maig els responsables de cada projecte haurien
de fer una elaboració més concreta de la proposta en base a una plantilla adjunta en el document, i
presentar-la en l’assemblea.
Diverses persones s’apunten a alguns dels projectes. Els responsables es reuniran per elaborar el pla
més concret. El 15 de maig és el termini per presentar aquests plans.
5. Punt informatiu sobre el PGOU
Ja s’ha acabat el període d’al·legacions durant el qual se n’han presentat unes 500. S’ha tingut una
primera reunió per veure com es resolen. Nosaltres n’hem fet 25, la majoria de les quals no les
veuen bé. Algunes de les 500 al·legacions són de molt de calat, la qual cosa pot fer que siguen
aquestes, i no les nostres, les que acaben marcant el sentit del vot.
Els terminis són: a principis de maig estarà el dictàmen de l’empresa que ha analitzar les
al·legacions. Després s’elaboraria el pla pormenoritzat, que entraria al plenari d’agost, i que
segurament es farà un mes més tard per evitar fer votacions durant agost. S’ha contractat a D. Per

resoldre nosaltres mateixos també aquestes al·legacions. Està fent el treball més professional,
analitzant-les tècnicament i agrupant-les en blocs temàtics; en porta unes 200.
Es planteja a l’assemblea que es reflexione sobre què anem a fer si no ens accepten les nostres
al·legacions prioritàries o accepten algunes de les més dures, com les pressions de la BP, l’augment
de sòl industrial i la recuperació del PAI Mestrets. Algunes d’aquestes al·legacions es carreguen
parts senceres del PGOU. Caldria determinar clarament quines són inacceptables per tindre-ho en
compte a les negociacions i la votació.
Es comenta que la proposta d’augmentar el sol industrial pot tindre a veure amb interessos de
l’empresa xinesa COSCO, que controla bona part del tràfic marítim i està fent inversions importants
en ports com València i Sagunt, i que pareix que també voldria entrar al de Castelló. Ximo Puig els
ha promès ampliar el sòl industrial tal com siga possible. Els passos que queden son: selecció de les
al·legacions, enviar-ho a la Generalitat perquè ho aproven, i després ratificar-ho al ple. Seria
possible que el procés s’allargara més enllà d’aquesta legislatura. Tanmateix, seria possible que el
PGOU s’aprovara amb els vots de Ciutadans, depenent de com vagen les negociacions.
La propera votació, del dictàmen tècnic, suposa l’aprovació d’un pla general provisional, pas molt
important per a l’aprovació definitiva. Aquesta votació es calcula que serà en juliol. Quan D. Acabe
de fer la seua feina d’anàlisi es farà una assemblea presentant les conclusions, i una altra
d’estratègia política al voltant del PGOU.
6. Temes institucionals
Moció de cessió del Castàlia al Castelló. La presenta Ànima Castelló. Proposen, per resoldre la
situació difícil del club, democratitzar-lo, fent una ampliació de capital a través de petites
aportacions accionarials de la gent de Castelló. Castelló en Moviment presenta una moció que
proposa aclarir les condicions de cessió del Castàlia al club, perquè servisca com a forma de pressió
democràtica perquè l’estadi es mantinga en condicions adequades. Una manera de fer això seria que
el propi ajuntament fóra accionari del club com a contrapartida de la cessió. Es presenta la moció
ara perquè el club està intentant resoldre la situació econòmica amb aportacions d’una persona que
apareix en els papers de Panamà, i aquesta moció evitaria que aquesta persona poguera reclamar
l’ús del camp i també subvencions, etc.
D’una de les mocions del PP sobre la marjaleria se’ls plantejarà alguns canvis per fer-la més
assumible, i si no els fan CseM s’abstindrà.
7. Precs i preguntes
Sobre l’ús de la Teixidora per a associacions, es comenta que és molt complicat aconseguir les claus
i que una associació que havia vingut no vol tornar. Es respon que el grup que es va proposar per a
dinamitzar la Teixidora podria fer una proposta per fer que aquestes coses no passen, hi haja un
funcionament establert d’ús, estiguen clars horaris i persones que ho tenen reservat, etc. Durant
aquest mes D. s’encarregarà d’estar pendent del calendari perquè no passen aquestes coses.
Durant el plenari de corrupció, el PP va decidir dur a fiscalia el cas de la casa de Xavi. Es va decidir
no donar-li més importància per evitar que es faça més gran el tema. Però en cada debat i qüestió
que es planteja se li recorda a Xavi el tema. La casa se la va comprar a finals del 2016, que en
aquell moment era sòl urbanitzable. La casa estava anunciada en internet. El PP acusa d’haver fet
servir informació privilegiada per a fer la compra. En la proposta de PGOU el sòl d’aquesta casa
pasa de urbanitzable a no urbanitzable, per tant no té sentit l’acusació.

