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Asociación cultural del País Valencia, Carrer Verge la Balma 1

Asistencia:  47  amb dret a vot: 39

La mesa queda composada per: Nacho Calvo , Didack Querol, David Giner i Araceli Querol.

ORDE DEL DIA

1- Possibilitat de revocació de la mesa

2- Sobre els pressupostos municipals

Els nostres representants  ens explicaran la proposta pressupostaria del govern i ens 
proposaran els canvis que en la seva opinió hem de solicitar.

3- Sobre un posible suport a una candidatura de les eleccions generals del 20 de desembre.

Les nostres regidores voldrien saber l’opinió de l’assemblea respecte a les diferents  
candidatures de la nostra provincia per a les posibles preguntes dels mitjans de comunicación.

4- Sobre la posible adhesió a Castelló per la Llengua.

Debatrem sobre la conveniencia de adherir-nos a aquesta plataforma.

ASSEMBLEA

1- Possibilitat de revocació de la mesa

La mesa queda ratificada.

2- Sobre els pressupostos municipals

Sergi ens explica l’evolució dels pressupostos desde l’ultima assemblea. Arrel de la votació del 
IBI i tombar-lo ha canviat la relació entre el govern i CsenM. El dimarts ens van pasar els 
pressupostos, al tombar la proposta hi han mes diners dels que es pensaven. Ara estem 
negociant propostes. Els pressupostos son confidencials.
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Raül ens explica que es ha acordat que els pressupostos es escenifiquen com a consens amb 
CseM. El dia 20 es aprovaran aquestos pressupostos. 

En el pressupost d’aquest  any respecte al any passat van ser 159 milions. Despeses personal  
51 milions, despeses corrents 71 milions, transferencias corrents 12 milions, inversions reals 6 
milions, el servei de la deuda 5 milions. Aquestos pressupostos son mes socials que els 
anteriors. Els ingresos cauen 4 milions. El gruïs del obra se’n van 3 milions a la marjaleria. 

Han fet propostes que han sortit de les jornades de treball. Estudi tècnic de remunicipalizacio 
d’ empreses, les politiques d’ocupació el han duplicat, incrementat la partida per a contractar 3
persones per al pacte local d’ocupació, jornades de vila, van obrir una partida per a economía 
social i cooperativa, participació ciutadana, programes d’igualtat, casa d’emporedament de la 
dona, pla de millora per al parc del pinar i la regeneració dunar, per al banc de terres, tarjeta  
de transport gratuita per a persones aturades, desarrollo de l’anella verda per a fer un estudi.

Hem dut altres propostes que no hem pogut presupuestar-lo hi ha quedat per a resoldre l’any 
que ve.  Incrementar les zones verdes de la ciutat ha quedat tambe pendent.

Se obri torn de paraula.

Se votan els pressupostos, si, verd; no, roja, abstenció, groga.

Verd 35

Roig 3

Groga 1

Se aprova votar a favor dels pressupostos per majoria.

Se vota l’escenificació de la firma del pressupost

Verd 1

Roig 24
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Groga 15

Segona volta

Verd 0

Roig 30

Groc 9

Se aprova no escenificar els pressupostos

3- Sobre un posible suport a una candidatura de les eleccions generals del 20 de desembre.

Se planteja no apoyar a ninguna candidatura ja que se han canviat molt les coses desde les 
autonòmiques, no son tot lo transparents que ens agradaría.

Se vota el apoyar a Compromís- Podem per a les generals.

Verd 18

Roig 9

Groc 10

Segona volta

Verd 20

Roig 10

Groc 8

Se aprova donar suport a la candidatura a Compromís- Podem.

4- Sobre la posible adhesió a Castelló per la Llengua.
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Victor proposa adherir-nos a Castelló per la llengua.

Se aprova per unanimitat adherir-se a Castelló per la llegua. I que David Aguilar siga el 
representant de CseM en Castelló per la Llengua.


