Assemblea Castelló en
moviment
22 de gener de 2016 19:00
ACPV C/ Verge la Balma, 1
Mesa: David Giner, Didak Querol, Victor Abad i Araceli Querol
Assistents: Amb dret a vot: 28

ORDEN DEL DIA
1. Revocació mesa.
2. Aprovació acta de l'assemblea anterior.
3. Propostes de priorització d'acció política.
4. Explicació pacte govern.
5. Mocions i declaracions.
6. El nostre local.
7. Premis Ciutat de Castelló.
8. Precs i preguntes

ASSEMBLEA
1. Revocació mesa.
La mesa queda ratificada.
2. Aprovació acta de l’assemblea anterior.
L’acta queda ratificada
3. Propostes de priorització d'acció política.
Coordinació:
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Xavi: anella verda, son 9 persones i comencen a treballar immediatament. Comité d’ètica, se va
plantejar la necessitat de fer un grup d’alertes i s’està treballant en aquest proses, la UJI esta
interesada en participar desde l’àrea d’ètica a manera institucional. Comissió investigación de
festes, s’aprovarà aquest ple, no sabem exactament on arribara. La nostra idea es que acabe
antes del estiu.
Anna: participación, en el grup de treball están tots els representats dels conselles. La nostra
postura política es obrir la participació a tota la ciutadania. Es proposa fer unes jornades de
participació per a mostrar el que es fa en altres llocs. En intervenció directa en els barris se ha
començat a treballar en els barris del sur i ha segut bastant positiu.
Iñaki: pacte d’empleo, hi han un plan de projectes com les fundacions i moneda local, se
penjarà en google per a que la gent se unisca als grups de treball. Revisió del IVI, han surtit
erros en 2013 i 2014 i es ha demanat documents per aprofundir en aquest tema.
Paz: tema habitatge, igualtat volem donar una resposta a les famílies en emergencia extrema,
habitatge i coordinació de totes les regidories implicades. Creació de una xarxa habitatge. EIG
te les seues pròpies vivendes i llista d’espera a part del municipal. Voldríem que es uniren i
crear un cens d’aquestes vivendes. Renta garantida, se cobra en molt de retràs, se ha proposat
que l’ajuntament adelante els diners. Els jornals de vila te que se mínim 6 mesos per a poder
donar subvencions, es demana que la mitat siguen dones sense diferencia de jornal.
4. Explicació pacte govern.
Anna: valoració de les prioritats, sobre emergencia social se va plantejar la creació de un pla
per a no crear conflictes, se va proposar la creació de un comité d’emergència, se va aceptar.
L’auditoria ciutadana, i es demana que les dades estiguen disponibles. Se’ls pasara una llista de
material disponibles per a la ciutadania.
Els pressupostos participatius
Comité d’ètica, se acepta alertes.
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Noves prioritats: emergencia social, xarxa vivenda i temes en els que se pot treballar mes
quotidianament, com anella verda i PGU, inspecció de contractes, ordenances fiscals i
participació.

5. Mocions i declaracions.
- Declaració institucional conjunta del grup municipal socialista, compromís, grup municipal
Castelló en moviment per donar suport al model pesquer de Castelló.
- Declaració institucional del grup ciudadanos a favor de la promoció de les nostres festes
fundacionals.
La declaració tracta de millorar les connexions de transport per a vindre a festes.
S’introdueix l’esmena a la totalitat de no fer la declaración en aqueixos termes, donant més pes
a la qüestió de les ciutadanes que no poden gaudir de aquestes millores a diari per moure’s .
A favor: 1
En contra: 21
Abstencions: 5
S’aprova la esmena i es votarà en contra.
- Declaració institucional ciudadanos sobre la correcta senyalització i manteniment de les
carreteres per evitar accidents.
El sentit del vot será a favor al igual que en diputació.
- Moció ciudadanos sobre la correcta senyalització i manteniment de les carreteres per evitar
accidents.

Assemblea Castelló en
moviment
22 de gener de 2016 19:00
El sentit del vot será a favor al igual que en diputació.
- Declaració institucional del grup municipal Castelló en moviment sobre el refugi a la guerra.
- Declaració institucional del grup municipal popular de apoyo al sector ceràmic.
Es planteja fer una esmena tractant la qüestió del TTIP relacionant-lo amb la declaración.
- Declaració institucional del grup municipal popular de apoyo al sector turístic.
Aprovada per consens.
- Moció del grup municipal popular per a la instal·lació gratuita de detecció d’incendis en les
vivendes de gent major.
Se vol fer una esmena per a dotar als bombers per a poder portar-la a la pràctica. Se inclou en
exposició de motius el fet que es donen mes casos per pobresa energética.
Se vota introduir l’esmena de introduir criteris de renta.
A favor: 9 En contra: 13 Abstenció: 6
Segona volta:
A favor: 10 En contra: 15 Abstenció: 3
La moció es queda com esta.
El sentit del vot serà a favor per unanimitat.
- Moción del grupo municipal popular para permitir la presencia de medios de comunicación
en las juntas de portavoces.
Es proposa fer una esmena per a que es vote com en l’assemblea de Castelló en moviment.
El sentit del vot será a favor si s’ acepta l’esmena per unanimitat.
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6. El nostre local.
Aquest dimarts es va signar el contracte del local, que dura fins el final de la legislatura. El local
està ja per a entrar a adecentar-lo. Tenim que mirar el segur de responsabilitat civil, si hi ha que
contractar-ho. Hi han dos jocs de claus: Ana e Yriana.
Es demana un vot de confiança a coordinació per a començar a ficar mobiliari segons creguen
més idoni, per tal de no retardar més com ho fem. La comissió estará oberta a qualsevol
persona que vullga col·laborar en aquest tema.
7. Premis Ciutat de Castelló.
Demanen vocals per a formar part del jurat de diversos premis de caire municipal.
Es comenta que vage gent amb prou de criteri profesional per a fer de jurat, ja que són premis
importants.
Es diu que no hauríem de participar d’aquestos events fins no haver parlat d’una estrategia
general passada per assemblea.
Si no anem haurem de fer un comunicat.
Es vota si anem o no. Si buscarem gent per anar a aquestos premis de jurat.
A favor: 13
En contra: 4
Abstencions: 8
No s’arriba a la majoria absoluta
Segona votació:
A favor: 13
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En contra: 4
Abstencions: 8
S’aprova anar per majoria simple.
Es proposa que s’apunta gent per a investigar els premis que existeixen a la ciutat de Castelló,
així com altres elements menors que se’ns poden escapar per estar centrats en qüestions més
grans o generals. Treballar amb Vero sobre el assumpte. Aprovada per consens.
8. Precs i preguntes
Rajoy ha dit que no es vol proposar a la investidura. Que li deixa la iniciativa a Pedro Sánchez.

