ACTA ASSEMBLEA 17 DE JUNY DE 2016
Lloc: La Teixidora
Mesa: Nacho Calvo i Victor Abad
1. Revocació de la Mesa.
La Mesa queda ratificada.
2. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.
S'aprova l'acta.
3. Proposta de gestió de les mocions.
Es presenta el document, encara que no s'aprovarà fins que tinga lloc l'assemblea de treball que
sorgirà de la proposta metodològica de l'assemblea d'avaluació.
4. Grups de treball.
Benestar Social: Es tracta la cua que es forma en les oficines de renovació de documentació per a
persones estrangeres. S'està pendent de la publicació de l'estudi de persones sense sostre.
Anella Verda: Reunió amb personal tècnic i d'organitzacions socials queda posposada a setembre.
Municipalitzacions: Es va fer una avaluació de la jornada amb l'expert en remunicipalitzacions. Es
tracta el document pendent d'aprovar respecte a la reunió a tres, que queda aprovat per consens.
Auditoria: Es demana accessibilitat a la documentació susceptible de seguiment i avaluació dels
contractes, però en els termes d'una auditoria.
Feminismes: Es tracta la preparació d'un pla d'igualtat en l'àmbit intern, que s'esmenarà i aprovarà
en assemblea. Es farà un taller d'inclusió de principis d'igualtat als pressupostos. Des de
l'observatori d'igualtat s'ha acordat fer informes periòdics i donar-li visibilitat als mitjans de
comunicació. Per part de l'Ajuntament es farà una formació en qüestions de gènere a les
periodistes.
Participació: S'han fet dues visites (a Sta. Teresa i a l'Av. Almassora) i els informes estan penjats en
Alfresco. Es proposa que l'Ajuntament faça una formació bàsica en participació oberta a la
ciutadania. Es recorda a les Juntes de Districte el compromís que vam adoptar al pacte de govern de
fer dues juntes obertes a l'any. Durant aquest estiu es dissenyarà el pla de participació de Castelló
en Moviment.
Organització: Es tracta l'ús de la Teixidora durant la campanya electoral del 26J.
Es vota ficar tan sols l'adreça en difondre un acte de partit polític de A la Valenciana. Queda aprovat
per consens.
Es vota l'ús del local el dia de les eleccions.
En primera votació: A favor: 9 En contra: 3 Abstencions: 11
En segona votació: A favor: 12 En contra: 4 Abstencions: 6
Queda aprovat en segona votació.
5. Mocions del Ple.
Esmena a la declaració de les relacions comercials entre UE i Xina perquè es faça referència als
àmbits ambiental i laboral a banda del comercial.
Es votarà no a la de C's relativa al IBI per qüestions tècniques relacionades amb el mètode de

presentació de propostes mitjançant mocions.
Moció del PP sobre els desfibriladors. S'aprova votar a favor per 16 vots a favor, enfront de 4
abstencions i 0 vots en contra.
Moció sobre la rehabilitació d'edificis. S'aprova abstenir-se per 13 vots a favor de l'abstenció,
enfront de 7 vots en contra i 0 vots per votar a favor.
6. Proposta metodològica de treball de l'assemblea d'avaluació.
Es farà un grup de treball obert on es redactarà un informe del treball d'avaluació. També es
dissenyarà una enquesta interna. Es crearà un espai de documentació col·laboratiu. Finalment, en
una assemblea es tractaran les conclusions i on s'aprovaran propostes concretes. S'aprova per
consens la proposta de coordinació.
7. Romanent pressupostari.
La meitat dels romanents van condicionats per la Llei Montoro. Hi ha una varietat de projectes on
gastar eixos diners. Encara que hi ha mancança de gestió tècnica a la institució per a projectar totes
les propostes que es fan.
8. Ordenances fiscals.
Es posposa perquè s'han demanat més dades al tècnic. S'enviarà un document resum per a llegir-lo
aquesta setmana vinent i s'enviarà com més prompte possible tot el document.
9. Recerca de voluntàries per a grups de treball.
Tan sols es presenta un candidat per al grup de treball de Cooperació Internacional. Les de
Dinamització comunitària, Patronat de turisme i Malalties cròniques queden desertes. Raó per la
qual s'enviarà un correu amb informació perquè la gent es puga apuntar.
10. Torn obert de paraules i finalització de l'assemblea.

