
assemblea ordinària de Castelló en Moviment del 15 de juny de 2018

Ordre del dia:
1. Revocació de la Mesa (Ratificació)
2. Aprovació de l'acta anterior (Ratificació)
3. Estratègia 2019

3.1-Explicació del model de Podemos per a les confluències, de la creació d'un grup 
negociador al juliol i de la presentació d'un document amb diversos punts a tractar, també al 
juliol
3.2- Debat sobre com fer el cens

4. Propostes al ple

5. Precs i preguntes

1. Revocació de la Mesa

La mesa queda ratificada

2. Aprovació de l’acta anterior

L’acta queda ratificada

3. Estratègia 2019
3.1-Explicació del model de Podemos per a les confluències, de la creació d'un grup 
negociador al juliol i de la presentació d'un document amb diversos punts a tractar, 
també al juliol

Un company explica el document confeccionat per Podemos, Izquierda Unida i 
Equo.

Es crea un debat en torn al document.

S’explica que tal vegada siga un document de base i no definitiu.

Es fan observacions indicant que el camí de CSeM pot ser diferent al d’aquest 
document.

Es comenta que CSeM hauria de tindre també una proposta pròpia per a poder 
negociar.

Es proposa començar fer un document del nostre document de la manera més 
immediata possible.

3.2- Debat sobre com fer el cens
Es discuteix sobre diferents models. Hi a diferències en si el cens hauria d’estar 
obert. fins al mateix dia de les votacions o s’hauria de tancar abans. 
Ningú discrepa en que hi ha d’haver votació telemàtica i presencial.
Es comenta que en coordinació es farà un document base per a sur a l’assemblea.



4. Propostes al ple
Es debat al voltant de la moció de Ciudadanos «Para solucionar el problema de trafico en la 
calle José María Mulet Ortiz»

Es vota:
• Sí a donar suport a la moció: 11
• No a donar suport a la moció: 0
• Abstencions: 3

Es debat al voltant de la moció de Ciudadanos «Para reducir el impuesto de sucesiones a los 
castellonenses»

Es vota:
• Sí a donar suport a la moció: 0
• No a donar suport a la moció: 13
• Abstencions: 1

Es debat al voltant de la moció del PP «Para la mejora de la participación ciudadana en la 
proposición y selección de los proyectos que se financien con cargo a la estrategia de 
desarrollo urbano sostenible e integrado en el área urbana de Castelló de la Plana 
(EDUSI - CASTELLÓ)»

Es vota:
• Sí a donar suport a la moció: 1
• No a donar suport a la moció: 0
• Abstencions: 13

Es debat al voltant de la declaració institucional del PSPV-PSOE i Compromís per Castelló 
«Per a sumar-se a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, xiquets i xiquetes destinats a 
la prostitució»

Es vota:
• Sí: 8
• No: 2
• Abstencions: 4

5. Precs i preguntes

Xavi avisa que per una intervenció al ple part de la premsa ha interpretat que hem oferit una 
coalició a Compromís. Per a que es tinga en compte.


