
Assemblea Castelló en moviment
18 de setembre de 2015 18:45

Associació cultural del País Valencia

Assistència: 34 persones

La mesa queda composta per: Victor Abad, David Giner i Araceli Querol

Ordre del dia:

• Possibilitat de revocació de la mesa. 

• Aprovació de l' acta de l'assembles anterior.

• Sobre el tractament del sou de la diputada provincial.

Es farà una proposta al voltant de la distribució de sous de les regidores i de la 
diputada.

• Sobre l'oficina ciutadana:

Els companys i companyes de l'oficina ciutadana ens explicaran les ul�mes novetats al 
voltant del lloguer d'un local per a l'oficina.

Es tractarà si convé alliberar a algú per a complimentar la feina a l'oficina ciutadana.

• Sobre el pròxim ple

Amb els nostres regidors i assessors parlarem de les mocions per al ple del ajuntament

• Sobre el treball fet a l'Ajuntament i la Diputació provincial

Els regidors i la diputada ens rendiran comptes de la seva feina.

• Sobre la feina feta pels grups de treball.

Els diferents grups ens explicaran la feina desenvolupada des de el passat ple.

• Precs i preguntes

1- Possibilitat de revocació de la mesa. 

La mesa queda ratificada.



2- Aprovació de l' acta de l'assembles anterior.

L'acta queda aprovada

3- Sobre el tractament del sou de la diputada provincial.

Anna aporta dos simulacions (anexe). Se voten les següents opcions:

verd: quedar-se els dos sous i repartir-ho entre els regidors i els assessors per 
a cobrar tots el mateix

groc: renunciar al sou del ajuntament i repartir-se equitativament els sous

roig: quedar-se en els dos sous i destinar el del ajuntament a Castelló en 
moviment

blanc: abstenció

verd 13

groc 3

roig 3

blanc 5

Se descarta la possibilitat de renunciar a un sou.

Se vota si els diners se destinaran a projectes de Castelló en moviment

roig 15

verd 14

groc 7

Segona volta

roig 8

verd 18

groc 11

Es aprova que se repartisquen equitativament els sous entre els quatre 
regidors i els dos assessors. Açò es començarà a aplicar a partir del 1 de gener 
de 2016, fins entonces el sou del ajuntament d'Anna anirà destinat a Castelló 
en moviment per a pagar els microcredits de la campanya.

4- Sobre l'oficina ciutadana:

Elena ens explica els dos locals que es estan valorant per a l'oficina ciutadana. També 
comenta que falta acabar de definir el punt d’atenció directa.

No hi ha possibilitat de alliberar a ningú perquè no hi ha remanet.



5- Sobre el pròxim ple

Les mocions que presentarà Castelló en moviment al pròxim ple son:

Moció de mesures urgents per garan�r el dret a la vivenda a Castelló de la Plana

Moció del grup municipal Castelló en moviment sobre el dipòsit de productes molestos 
i potencialment perillosos al port del Grau

Moció del grup municipal Castelló en moviment sobre la gratuïtat del transport públic 
per a persones aturades.

Les mocions dels altres par�ts son:

Moció del grup municipal popular sobre l'impuls de una polí�ca fiscal que es�mule la 
creació d'empleo.

Moció conjunta dels grups municipals popular y grup municipal ciutadans per la 
creació d'un servici de promoció d'empleo.

Moció del grup municipal popular sobre la elaboració de un pla de mobilitat urbana 
sostenible.

Moció del grup municipal popular per a man�ndre e incrementar els pressupostos 
par�cipa�us.

Declaració ins�tucional del grup municipal ciutadans per a la creació de un programa 
de orientació professional des�nat a majors de 45 anys i dones reincorporades al 
mercat laboral desprès de llarg temps d' inac�vitat.

Declaració ins�tucional conjunta del grup municipal socialista, grup municipal 
compromís i grup municipal Castelló en moviment sobre l'eliminació de trens que 
connecten Castelló en Madrid, Barcelona i València.

Declaració ins�tucional conjunta del grup municipal socialista, grup municipal 
compromís i grup municipal Castelló en moviment de recolzament al sector pesquer.

Sobre el treball fet a l'Ajuntament i la Diputació provincial

Anna ens explica que estan treballant en el tema del bombers i el tema del hospital 
provincial.

Els regidors i la diputada ens rendiran comptes de la seva feina.

Paz: ens informa de les visites que esta realitzant i de la par�cipació que van �ndre en 
les jornades de Barcelona.

Xavi: Ens explica que en aquest moment es estan elaborant els pressupostos i que a la 
setmana següent es realitzaran reunions per a estudiar les prioritats dins dels 
pressupostos. Proposa no anar a cap acte masclista, com per exemple les 
presentacions de gaiates. També ens informa que el dilluns te una reunió en l'equip de 
govern en el qual han millorat les relacions.



Anna: Ens informa que porta mesos esperant que li donen els plans d’àrea que tenen 
que ser públics i els contractes. Se ha creat un grup únic de par�cipació. Se ha de crear 
un grup per a treballar per al pròxim ple.

Iñaki: Estan treballant en la idea de un encontre municipalista a nivell de autonòmic. 
Ens informa que hi ha un problema administra�u en la creació de una oficina ciutadana 
al ajuntament. Proposa oferir el servici desde la oficina ciutadana de Castelló en 
moviment. Ens informa també que encara esta pendent revisar el tema de la mobilitat 
en els arquitectes.

Sobre la feina feta pels grups de treball.

Els diferents grups ens explicaran la feina desenvolupada des de el passat ple.

Organització: Yriana ens informa que es estan recopilant i organitzant les propostes del 
programa per a presentar ho a la assemblea. El 24 d'octubre amb administració per a 
crear la base d'un document comú.

Precs i preguntes


