Assemblea Castelló en moviment
20 de maig de 2016 19:00
Orde del dia:
1- Revocació de la mesa
2- Aprovació del acta del assemblea anterior
3- Grups Comissions de treball i informe regidores
4- Suport a la candidatura: A la Valenciana
5- Avaluació relació Coordinació- grups de treball- assemblea
6- Mocions
7- Precs i preguntes
Sent les 19:00 hores en La Teixidora
Mesa: modera Nacho, torn Elvira, censo Victor i acta Araceli
Assistents:

39

Amb dret a vot: 37

1- Revocació de la mesa
La mesa queda ratificada.
2- Aprovació del acta del assemblea anterior
L’acta queda aprovada
3- Informes regidores i grups Comissions de treball
Se demana una persona per al patronat de turisme.
Se demana ajuda per a netejar el local per a la inauguració del local.
Desde el grup d’anella verda se necessita una persona per a coordinar aquest grup.
Grup de treball de municipalització se esta preparant una jornada de cara al públic i una mes
interna de formació.
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Anna informa sobre el text que es ha passat sobre el seguiment del pacte el reprendre les
reunions mensuals amb Compromís i PSOE i les quinzenals amb els concejals. Aquest es
l’informe que se ha adjuntat en la convocatòria.
Proposen que es reserven unes places per a persones major de 45 anys dels jornals de vila.
Proposen que se incorpora una baremació social sinó l’incloguin.
Proposen que se valoren que les persones que se incorporen pugen cobrar del atur.
Proposen que siga per gent a parir dels 18 anys.
Se vota aprovar l’esmena de places reservades per a majors de 45 anys.
En contra 2
A favor 16
Abstenció 13
Segona volta
En contra 3
A favor 15
Abstenció 12
Se incluir en el text aquesta esmena
Se vota aprovar l’esmena de incorporar una baremació social sinó l’incloguin.
Se aprova per unanimitat.
Se vota incluir tots els dates de l’auditoria de forma tractable
Se aprova per unanimitat.
Se demana que s’especifiquen les clàusules socials.
Se vota el text base quedant pendent el tema de clàusules socials i inspecció de contractes.
En contra 0
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A favor 25
Abstenció 6
El text queda aprovat.
4- Suport a la candidatura: A la Valenciana
Se vota donar suport a la candidatura de A la Valenciana.
En contra 0
A favor 34
Abstenció 2
Se aprova donar suport a la candidatura A la Valenciana per majoria.
Se proposa modificar: -la reforma del sistema de finançament territorial de l’Estat, amb

una major participació dels
ajuntaments en els ingressos de l’Estat que afavorisca la màxima autonomia municipal
possible. Per: -la reforma del sistema de finançament territorial de l’Estat, amb una
major participació dels
ajuntaments en els ingressos de l’Estat i autonòmica que afavorisca la màxima
autonomia municipal possible
Se vota l’esmena anterior.
S’aprova per unanimitat.
Se vota aprovar la carta.
En contra 0
A favor 34
Abstenció 1
S’aprova per majoria
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5- Avaluació relació Coordinació- grups de treball- assemblea
Se proposa incorporar mes gent al grup de coordinació per a prendre decisions del dia a dia de
coses que per temps no poden passar per assemblea.
Se esta plantejant fer una assemblea extraordinària el 4 de juny per a parlar de una visió de
cap on anem i poder crear estratègies.
6- Mocions
Se vota canviar la moció nº3 de 14 a 16 anys i corregudes de bous per espectacles taurins.
En contra 8
A favor 5
Abstenció 18
Segona volta
En contra 14
A favor 2
Abstenció 14
L’esmena no es accepta.
Se proposa invitar a les plataformes que els presentem les propostes per a defensar-les.
7- Precs i preguntes
Se proposa demanar justificació del assistència als regidors quant no puguen assistir al
assemblea.
Se pregunta sobre el tema de fiscalitat.
Se proposa que no se prenga una decisió sobre el tema fiscalitat sense passar per assemblea.
Ens ha passat dos entrades a un grup de teatre de un grup a mater que estan a disposició de
qui les vullga.
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Se pregunta si hi ha alguna proposta per al comerç barrial. Se contesta que no estem anant per
desconeixement. Ens estem reunint amb la gent del comerç de Castelló, el contacte es esta
fent.
Es proposa que en els moments estratègics tinguem mes cura amb els detalls.
Se pregunta per el conflicte laboral en la empresa de posar la publicitat en les marquesines
(CEMUSA). Se respon en Castelló hi ha 4 afectats em preguntat per aquesta situació i encara
no han contestat.
Se comenta el programa d’inauguració de La Teixidora. Divendres i dissabte de la setmana que
ve.

