
Assemblea Castelló en Moviment 
 

Divendres 19 de Febrer de 2016.  

Local de CSeM – Adoberies 17, Castelló de la Plana.  

 

1. Revocació mesa. 

La mesa queda ratificada.  

2. Aprovació acta de l'assemblea anterior. 

L’acta és aprovada per unanimitat. 

3. Debat mocions i declaracions institucionals a l’Ajuntament. 

Les regidores expliquen en que consisteixen les mocions i 
declaracions institucionals. Es vota si Castelló en Moviment les 
recolza o no. 

Moció del grup Ciudadanos per a la participació de l’Ajuntament de 
Castelló en el projecte europeu Iniciativa d’accions urbanes 
innovadores. 

Votació: No per consens 

Declaració institucional dels grups municipals Compromís, Socialista i 
Castelló en Moviment per la qual es demana la retirada dels recursos 
d’inconstitucionalitat contra les normes de dret civil valencià. 

Votació: Si per consens. 

Moció conjunta de tots els grups municipals sobre compromisos de 
l’Ajuntament en matèria d’igualtat en commemoració del 8 de mars, 
Dia Internacional de les Dones. 

Votació: Si per consens. 

Declaració institucional del grup Castelló en Moviment en defensa de 
la llibertat d’expressió. 

Votació: 



Cens: 29 

16 vots a favor de deixar-la com està. 

6 en contra, es a dir, a favor de modificar-la. 

6 abstencions 

Cap posició arriba a la majoria qualificada, per la qual cosa es repeteix 
la votació. 

21 vots a favor de deixar-la com està. 

4 en contra, es a dir, a favor de modificar-la. 

4 abstencions. 

La declaració institucional es presentarà sense modificacions. 

Es procedeix a votar si les regidores tenen marge per a poder 
negociar el contingut de la declaració institucional. 

Votació: 

Cens: 28 

3 vots a favor de poder negociar. 

21 vots en contra de poder negociar. 

4 abstencions. 

No hi ha marge per a negociar la declaració institucional. 

Declaració institucional del grup Castelló en Moviment d’adhesió a la 
proposició de llei 25 d’emergència social presentada davant la taula 
del Congrés de Diputats. 

Votació: Si per consens. 

Declaració institucional del grup municipal popular per a compensar 
l’IBI agrari i alleujar la càrrega impositiva dels agricultors pels sobre 
costos que han assumit per les elevades temperatures. 



S’obri el debat sobre la declaració institucional i es decideix que es 
poden aportar propostes per a transaccionar. 

.- Tamany de les empreses agrícoles.  

.- Les empreses que utilitzen pràctiques que afavoreixen el canvi 
climàtic no haurien de rebre ajudes públiques. 

.- Els tècnics de l’Ajuntament haurien de fer una valoració de les zones 
afectades. 

.- Instar no sols a la Generalitat Valenciana, sinó també a la Diputació. 

Votació: 

S’aprova per consens parlar amb el grup popular per a transaccionar i 
si accepten les propostes es votarà si a la declaració institucional. 

Moció del grup municipal popular per a desenvolupar un PGOU 
participatiu en Castelló i informar públicament del seu estat. 

Votació: No per consens. 

Moció del grup municipal popular per a la creació del Consell 
Municipal del Medi ambient.  

És interessant la creació d’un Consell Municipal del Medi ambient però 
es valora que s’hauria d’haver presentat via proposició de treball i 
encetar un procés participatiu. 

Votació: No per consens. 

Declaració institucional del grup municipal socialista per a sol·licitar a 
la Diputació la inclusió de Castelló en els plans provincials d’obres i 
serveis 2016. 

Es proposa que s’incloguin tots els pobles de la província. 

Votació: Si per consens en cas de que s’inclogui la proposta. 

Moció de Ciudadanos de compromisos contra la corrupció. 

Votació:  

No per consens a la moció.  



Si per consens a favor d’una esmena a la totalitat i potenciar un grup 
de treball sobre mesures anticorrupció que siguin competència de 
l’ajuntament. 

Declaració institucional del grup municipal popular sobre el programa 
institucional plurilingüe. 

Votació: No per consens. 

4. Nom del local del carrer adoberies. 

Es proposa que el nom tingui  dos parts, una primera convidadora i un 
altra que arreplegui una part de treball que inclogui la província. 

Es proposen diversos noms però cap d’ells arriba a agradar a la 
majoria. 

Es decideix que es triarà el nom via telemàtica i que la Mesa 
s’encarregarà d’organitzar-lo. 

5. Dació de comptes de les comissions. 

Organització.  

Estan treballant en la gestió del local. Hi han dos claus, una a 
l’ajuntament i un altra a la diputació. Es farà un altra que es quedarà 
Yriana.  

Horaris. El local estarà disponible per a reunions de les comissions i a 
demanda. De dilluns a dijous de vesprada. 

Si es vol realitzar una activitat s’haurà d’enviar un correu a 
Organització on es gestionarà el calendari. 

Neteja. Cal crear un grup de neteja del local, si no hi ha prou gent 
s’haurà de contractar. Quan s’organitzi alguna activitat les 
responsables de deixar-lo net són les persones que facin l’activitat. 

Abastiment material. S’ha de demanar mitjançant el correu 
d’Organització. S’elaborarà una plantilla on s’assenyali el que fa falta.  

Espai de treball. L’ambient ha de ser de treball.  

Es demanen propostes per al finançament del local.  



Sistema documental Alfresco. Hi ha carpetes obertes a tota la gent. Si 
algú vol entrar que ho demani i se li donarà d’alta. Demanar a les 
coordinadores de grup. 

Adequació local. Es demana que si algú te palets o tubs de cartró que 
els guardi. També cal pintar les portes. 

Propostes d’inauguració oberta s’han d’enviar a Organització. 

6. Dació de comptes de coordinació. 

Es fan reunions tots els dijous.  

Jornades al maig per celebrar un any de Castelló en Moviment en les 
institucions. La data límit per a fer arribar propostes d’activitats és el 
17 de marc. El tema comú de les activitats és “quin model de ciutat 
volem”. 

Dates de les properes assemblees: 

11 març assemblea treball Diputació. 

18 març assemblea ordinària. 

18 abril assembla política sobre Diputació. Llibre d’estil o pautes per a 
intervenir en les mocions. Debat sobre el paper en la Diputació. Cal 
crear un grup de treball per a preparar documents per a debatre este 
dia. 

Mesa d’emergència social convocada per l’Ajuntament. Es treballa des 
del grup emergència social 

Grup auditoria continua treballant. 

Es va demanar a la Diputació un càlcul per a les despeses. Tindrem 
uns 15000 euros  de despeses. Per la llei de finançament de partits hi 
ha despeses el càrrec de les quals no es pot justificar als diners de la 
Diputació o l’Ajuntament. 

7. Precs i preguntes. 

Bústia anònima  de denúncies de facebook. Es demanen aclariments 
sobre la bústia. S’explica que estava en el programa electoral de 
Castelló en Moviment i que és una eina per a començar a investigar, 
la informació no es fa pública tal qual arriba si no que es treballa 



abans sobre ella per un grup d’especialistes. Es decideix que el grup 
de treball que ha posat en marxa la bústia decideixi si es retira o no i 
que entre com a punt del dia d’una propera assemblea. 

Festes de la Magdalena. Es decideix que les representants de 
Castelló en Moviment no aniran a actes que siguin sexistes ni als que 
impliquen maltractament d’animals. Pel que fa a l’ús de les finestres 
de l’oficina de Castelló en Moviment a l’Ajuntament per a l’acte de 
Magdalena Vítol, es farà algun tipus de sorteig per a que els pugui 
gaudir la ciutadania.  


