Assemblea ordinària Castelló en Moviment
23 d'octubre de 2015
Casal Jove. Grau.
Assistència: 41 persones, 37 amb dret a vot.
Mesa: Nacho, Víctor i Elvira
Cens i dret a vot: David

Ordre del dia
1. Possibilitat de revocació de la mesa
2. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior
3. Reunió del pacte de govern
• El passat dilluns 5 d'Octubre ens vam reunir amb el PSPV-PSOE i
Compromís per a parlar de com s'està seguint el programa de
govern municipal. Les nostres representants ens explicaran en
que va consistir la reunió i tractarem la propera postura a adoptar.
4. Treball de les comissions:
• Treball a les institucions (Si cal, parlarem de les mocions
presentades per CseM)
• Coordinació general
• Organització
• Administració
• Comunicació
• Oficina ciutadana (local, mobilitat, Pressupostos participatius)
5. Que fer amb les mocions que presenten els altres grups al plenari
municipal per a traure redit propagandístic.
• A la passada assemblea vam decidir que havíem de pensar que
fer amb mocions que presentava el PP conformes amb el nostre
programa.
6. Sobre un possible suport a una candidatura estatal
• Els nostres representants voldrien saber l'opinió de l'assemblea al
voltant d'aquest tema per a poder respondre a la premsa davant
possibles preguntes.
7. Substitució del representant al Patronat d'Esports
• El nostre representant al Patronat d'Esports no s'està prenent la
seva feina de forma seriosa. Em de pensar que fer amb aquest
inconvenient.
8. Precs i preguntes

1. Possibilitat de revocació de la mesa.
La mesa queda ratificada.
2. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
L'acta queda aprovada per consens.
3. Reunió del pacte de govern.
El passat dilluns 5 d'Octubre ens vam reunir amb el PSPV-PSOE i
Compromís per a parlar del seguiment del programa de govern municipal.
Els nostres representants informen que:
- Es van acordar reunions de seguiment tot els dilluns i que aquestes fa
aproximadament un mes que no es produeixen.
- Reunions de valoració del pacte de govern trimestrals. La propera serà el
11 de gener, a falta de confirmació.
- Dificultat d'accedir a la informació per part de CSM.
Es proposa un canvi de la relació amb l'equip de govern.
Es decideix convocar una assemblea extraordinària per a tractar qüestions
polítiques.
.
4. Treball de les comissions.
• Treball a les institucions
S'informa que s'està utilitzant el procediment d'urgència per a aprovar
mocions que no son realment urgents i que podrien presentar-se pel
procediment ordinari, de manera que es minva la possibilitat de debat polític.
El Ple ha de ser un espai de debat i participatiu.
S'informa de:
-La reunió mantinguda amb l'associació de persones sordes.
-L'assistència a les jornades de cooperació organitzades per la Coordinadora
Valenciana d'ONGDs.
-La campanya de sensibilització sobre els refugiats.
-Les jornades municipalistes a Vinaròs.
-Auditoria sobre el Patronat de Festes. Es farà des de la comissió.
-Protocol per evitar els desnonaments. S'ha de signar entre l'alcaldia i els
jutjats. La persona encarregada de l'oficina ja està. El reallotjament de les
persones desnonades serà la següent fase una vegada signat el protocol.

-Informe del Tribunal de Comptes.
-Seguiment de l'IBI, sobretot dels immobles de l'església i quins estan buits.
-Reunió del pacte sobre l'ocupació. Es convocarà una comissió permanent i
s'ha demanat que s'òbriga a altres agents socials.
• Coordinació general
• Organització
Cal elaborar propostes per a que l'assemblea tinga més pes polític.
S'informa que dissabte 24 d'Octubre tindrà lloc la primera trobada de rendició
de comptes de CSM en el Grau.
Jornades d'estratègia política. Es presenta el mapa conceptual del que es va
treballar en les jornades.
• Administració
Se li demana a la comissió d'administració que ajude en el tema de sous i
microcrèdits.
• Comunicació
Cal gent per a reorganitzar aquesta comissió.
• Oficina ciutadana
S'esta treballant en el tema de llicencies d'apertura i la tria de local.
5. Que fer amb les mocions que presenten els altres grups al plenari
municipal per a traure redit propagandístic.
-Ordenança fiscal reguladora del preu Bicicas; rebaixar increment de l'IBI;
rebaixa en els permisos d'obres; rebaixa taxa ocupació via pública; impost
vehicles tracció mecànica; guals; taxes de l'ORA.
S'obri torn de paraules i es vota.
Votació:
-Quòrum 37.
SI: 0
NO: 29
Abstenció: 8
Es decideix que CSM votarà NO.
-Impulsar l'estació intermodal en el port del Grau de Castelló.
NO per consens.
-Adhesió de Castelló a la xarxa de ciutats AVE.
NO per consens.

-Mesures contra l'onada de vandalisme al Grau.
NO per consens.
-Declaració institucional per a posar en marxa el centre de salut i centre
escolar al Raval universitari.
SI per consens.
-Adhesió de Castelló a la xarxa de ciutats educadores.
SI per consens.
-Moció conjunta contra la violència de gènere.
SI per consens.
-Declaració institucional contra el TTIP.
SI per consens.
-Eliminació de càrrecs polítics de la Mesa de Contractació.
CSM presentarà una esmena per a que els càrrecs polítics estiguen
d'observadors. Si s'accepta l'esmena es votarà SI.
-Instar a la Direcció General del Cadastre a una revisió cadastral dels espais
que han quedat sense urbanitzar.
L'assemblea delega el vot en les regidores.
-Declaració institucional en recolzament a l'aeroport de Castelló.
NO per consens.
-Declaració institucional en defensa de la unitat d'Espanya dins del marc
constitucional.
NO per consens.
Es decideix, per consens, alterar l'ordre del dia i passar a debatre i votar el
punt 7 i deixar el punt 6 per a la propera assemblea.
6. Sobre un possible suport a una candidatura estatal.
7. Substitució del representant al Patronat d'Esports.
El representant de CSM en el Patronat d'Esports no apareix, no informa i es
molt difícil posar-se en contacte amb ell, per la qual cosa es valora que no
està realitzant adequadament la seva tasca.
Es proposa la substitució d'aquest representant per un altre.

S'obri torn de paraules i es vota.
El representant de CSM en el Patronat d'Esports queda revocat per
unanimitat.
Es proposa com a nou representant a Benito Pérez. Es vota.
S'aprova per unanimitat.
8. Precs i preguntes

