
 

Lloc de celebració: Centre cultural La Marina  
Data i hora: Divendres 18 de Març de 2016 a les 19:00 h. 

Mesa: Elvira del Moral (acta), David Giner (cens i  torn de paraula) y Nacho Calvo (moderació). 

 

 Acta 

Assemblea Castelló en Moviment  

Ordinària 18 de Març de 2016 

 

 Possibilitat de revocació de la mesa 

La mesa queda ratificada. 

 Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior 

L’acta queda aprovada. 

 Nom del local. 

Es procedeix a la votació del nom del local del carrer de adoberies 

En primera ronda es voten tots els noms i després es triarà el nom 
mitjançant votació dels tres noms que més vots hagin rebut en la primera 
ronda. 

Primera ronda de votació: 

Casmovi 0 

En moviment 11 

Ca les comarques del nord 0 

Casal ciutadà 1 

Obrint portes 1 

Endavant 2 

La teixidora 13 

El teler ... teixim xarxes 1 



La travessera 7 

La desclosa 1 

La panderola 3 

Espai obert 10 

El refugi 0 

La morera 0 

La llar 1 

El solc 0 

La rauxa 0 

 

Votació  entre els tres noms que més vots han rebut : 

En moviment 

La teixidora 

Espai obert 

S’obri torn de paraules: 

Es proposa unir dos noms: la teixidora ... espai obert 

En moviment si es pot utilitzar. 

El subtítol es obligatori. Es poden unir dos noms 

Sembla bé unir els dos noms com a proposta. 

Es voten els tres i després s’afegeix  el cognom. 

En moviment 6 

La teixidora 11 

Espai obert 7 

Es queda la teixidora com a nom del local. 

Cognom: 

Espai obert municipalista de les comarques del nord 5 



Espai obert municipalista a Castelló (es retira) 

Espai obert municipalista de les comarques de Castelló 7 

Espai municipalista de les comarques de Castelló 13 

El nom del local serà: “La teixidora. Espai municipalista de les comarques de 
Castelló” 

 

 Bústia anònima 

Des de comunicació s’explica en que consisteix la bústia anònima. Bústia per a fer arribar 
casos de corrupció de persones que volen guardar l’anonimat i que tenen documentació 
sobre corrupció. Hi ha un grup de persones que valoren la informació que arribe (dos 
persones de l’assemblea, un advocat i una periodista) 

S’obri torn de paraules per debatre. 

Votació sobre si continue o no oberta la bústia anònima. 

Cens: 28 

A favor de la bústia 19 

En contra 3 

Abstencions 5 

Es decideix que la bústia romangui oberta.  

La informació que arribe la reb el grup que s’encarregue de la bústia i el que consideren 
rellevant ho duran a coordinació.  

 

 Grups de treball: 

o Organització: 

CSeM sols reb diners de l’Ajuntament i la Diputació. No es pot fer tot el que 
volem perquè hi han limitacions. Proposen obrir donacions voluntàries per a fer 
coses a l’agrupació. Per transferència o ingrés al compte de l’agrupació. 

Qui vulgui col·laborar en l’adequació del local que envie correu a organització. 

Si hi ha associacions que vulguin utilitzar el local que envien correu a 
organització. 

Proposta de tallers: llenguatge de signes, reparació de bicicletes, instal·lació de 
Linux, ... si algú te idees que ho propose. 



o Participació. Han començat a treballar amb els barris del districte sud. Passejades amb 
els veïns per conèixer els barris. En Alfresco es penjen els informes amb el que 
s’observa i el que demanen els veïns. 

Consell de participació. Reforma del reglament de les bases. Ordenances de 
mosquits, preus públics de l’ús de la Pèrgola. Tot es penja en Alfresco. Es crea 
un grup de treball per obrir el ple a la ciutadania. 

o Emergència social. Es van plantejar estratègies per a que funcione la mesa 
d’emergència social però l’equip de govern no fa cas, done llargues.  

La mesa d’emergència social és una de les propostes que es van plantejar a PSOE i 
Compromís dins del seguiment del pacte de govern. Es proposava una mesa de treball 
amb periodicitat quinzenal, que tinguera terminis per a fer coses, que estigueren 
vivenda i igualtat, promoció econòmica, benestar social, alcaldia. Era el primer punt del 
pacte de governabilitat. S’han fet tres reunions i la valoració es que ells es senten per 
explicar que fan, quines dificultats tenen i res més.  

Les accions que estan en marxa són els jornals de vila, la renda garantida de 
ciutadania i la borsa de vivenda. La proposta de renda garantida de ciutadania passarà 
pel pròxim ple del dia 31/03, es proposa que l’ajuntament siga entitat col·laboradora per 
a tramitar-la i si és possible que comence a anticipar els diners per a pagar-la ja que hi 
ha molt de retard per part de la Generalitat en la tramitació.  

 

 Treball institucional: 

Es decideix que si qualsevol persona té alguna cosa que comentar sobre les 
mocions ho diu en l’assemblea i es comenta. Si no, no es diu res.  

Proposta de l’IBI agrari. A l’anterior proposta s’afegeix el baixar el tipus d’IRPF als 
mòduls i ho han pactat els tres grups. Es la demanda d’Asaja i d’altres 
associacions d’agricultors. En l’assemblea anterior es va decidir quina seria la 
postura de CSeM al respecte. 

Moció gratuïtat AP-7. La moció no inclou la obligació de la gratuïtat de l’AP-7. 

Auditoria de la junta de festes. S’ha fet una petició de documentació. 

Possible cas de corrupció a la Diputació. Es presentarà a Fiscalia i si s’obrin 
diligencies s’haurà de valorar si ens personem o no. 

 

 Temes fiscals. 

Administració: comptes bancaris. En una assemblea es va aprovar que 
el compte s’obrira en Cajamar però ens cobra 300 euros per comissions. 
S’ha parlat amb Cajarural Betxí i no cobren comissions. Es el més 
semblant a la banca ètica, és una cooperativa bancaria.  



Es decideix per consens canviar els comptes a Cajarural Betxí 
(Ruralnostra), d’acord amb els estatuts de l’agrupació, no tindrem targeta 
perquè es un compte mancomunat.  

Salaris: igualar els salaris de regidores i assessors. Es millor donar la 
part a igualar a l’agrupació d’electors i l’agrupació contracta a les dos 
persones a les quals se’ls ha d’igualar el salari per a que cobren un sou 

que compense la diferencia. Sempre hi haurà xicotet desequilibri per 
tema de retencions. 

S’aprova per consens. 

Assegurança local: s’ha demanat pressupost a una cooperativa 
d’assegurança ètica i responsable. ARS Cooperativa. 

Contractació de l’electricitat a som energia. 

S’aprova la contractació amb aquestes dos empreses per consens. 

 

 Precs i preguntes 

Fa falta gent a la Mesa. Millor dones per qüestió de paritat. 

Castelló en bici. Cita “30 dies en bici”. Proposen que la gent agafe la bici 
21 dies seguits i s’envien fotos a facebook  i twitter. La finalitat és 

promocionar la bici en Castelló. CSeM demana que l’Ajuntament 
s’adherisca a esta proposta. 

Alfresco. Qui vullgue entrar que ho sol·licite. 

Pròxima assemblea divendres 8 d’abril. Serà una assemblea temàtica 
sobre la posició de CSeM en el pacte de govern.  

La pròxima assemblea ordinària serà el divendres abans de l’últim dijous 
del mes d’abril. 


