Assemblea Castelló en
moviment
20 de novembre de 2015 19:00
La Marina
En la mesa: David Giner i Araceli Querol
Assistents:
Amb dret a vot:
Orde del dia
1- Possibilitat de revocació de la mesa.
2- Aprovació del acta del assemblea anterior.
3- Reestructuració de les assembles.
4- Treball de les comissions
5- Mocions i declaracions institucionals.
6- Incorporació d’un estudiant de comunicació del UJI per a fer practiques.

1- Possibilitat de revocació de la mesa.
La mesa queda ratificada.

2- Aprovació del acta del assemblea anterior.
S’aprova el acta de la secció anterior.

3- Reestructuració de les assembles.
Es proposa seguir fent les assembles una al mes, pero intercalar amb estes una cada dos mesos
per a tractar temes proposats per l’assemblea.
S’aprova per unanimitat.
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4- Treball de les comissions
Organització: Yriana ens informa que están treballant en preparar un arxiu documental per a
emmagatzemar el treball dels consells, juntes i patronats, reomplint uns fulls. D’aquesta
manera l’assemblea podrà consultar el treball fet .
Comunicació: Se recorda que no hi ha ningú treballant en aquesta comissió.
Oficina ciutadana: Se ha reactivat la comissió de feminisme.

5- Mocions i declaracions institucionals.
Moció del grup popular per a implementar un programa de formació de millora del atenció a
les victimes de la violencia de genere per part de la policía local y elaboració y aprovació d’un
plan local de seguretat o pla estratègic per al tractament de la violencia sobre les dones.
S'acorda per unanimitat intentar negociar per a votar a favor, pero sino si amb aquesta moció
no es esta aportant res nou, abstince.
Declaració institucional del grup popular sobre la reapertura de la “Unidad de daño cerebral”
en el hospital Provincial de Castelló.
Se decideix per unanimitat votar a favor d’aquesta declaración institucional.
Declaració institucional conjunta dels grups socialista, compromís i Castelló en moviment sobre
reforma inmediata de l’actual finançament autonòmic.
Declaració institucional conjunta dels grups socialista, compromís i Castelló en moviment de
recolzament a la ILP de prestació de renda mínima.
Declaració institucional dels grups socialista, compromís i Castelló en moviment sobre la
recuperació de les emissions de TV3 i Catalunya radio.
Declaració institucional del grup ciudadanos per a solicitar la inclusió de criteris socioeconòmics en el accés als CEIS de primer ciclo.
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Se vota el sentit del vot en aquesta declaración.
A favor 2, en contra 23, abstenció 3
El sentit del vot será en contra.
Declaració institucional del grup Castelló en moviment sobre la inconveniencia de la instal·lació
d’un nou centre comercial a la Partida de l’Estepar.
Declaració conjunta dels cinc grups municipals sobre actes terroristes en Paris i Beirut.

6- Incorporació d’un estudiant de comunicació del UJI per a fer
practiques.
Es vota si es esta totalment en contra de que un estudiant de comunicación del UJI estiga de
practiques en Castelló en moviment.
A favor 1, en contra 21, abstenció 0.
Es vota si es paguen aquests practiques.
A favor 7, en contra 15, abstencions 0
S’aprova contractar una persona en practiques sense remunerar.

