ACTA ASSEMBLEA 9 DE SETEMBRE DE 2016
Hora: 19:00h.
Lloc: La Teixidora

1. Revocació de la mesa.
La mesa queda ratificada
2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
L’acta no està penjada a la web. Se sotmetrà a aprovació en la propera
assemblea.
3. Grups de treball.
1. Coordinació:
▪ S’està treballant en els pressupostos participatius, es
proposa que es faça formació de tècnics i d’associacions;
fer treball de diagnostic.
▪ Recuperació memòria barri Lourdes. Pintada del mur
dissabte 10 de setembre. Uns grafiters pintaran un mural
amb la historia del barri. S'adequarà un solar amb pèrgola
per les dones del barri. Hi haurà paella per a 100 persones.
2. Benestar social. S’està reballant en vivenda i en el projecte per a
persones sense sostre i també en el tram i en pressupostos
participatius.
3. Urbanisme, anella verda. Pressupostos i jornada del 15 d’octubre
sobre urbanisme i pla general d’ordenació urbana. L’objectiu és
que la ciutadania sàpiga que es un PGOU i que conega com
intervindre i participar en ell. Jornada de mati: Diverses
intervencions en torns curts: urbanisme, coordinador del PGOU
de Castelló, urbanisme de gènere, membres de SERAI (espais
urbans i periurbans per a horts ecològics dedicats a l’explotació),
GECEN i membres dels Mestrets. El dia 14 de vesprada hi haurà
jornada de formació en urbanisme i gènere.
4. Feminismes: Es treballa en els pressupostos.
Cal recordar que els grups de treball son oberts i s’ha proposat la
idea de crear un grup de cultura, per la qual cosa, si hi ha
persones interessades, han de contactar amb el grup de
feminismes.

4. Valoració del ple sobre l’estat de la ciutat
Format d’intervenció: intervé el govern i després els grups per ordre de
grandària, CsM intervindrà el primer.
Es tracta d’analitzar l’estat de la ciutat.
Es proposa que la intervenció siga un repàs del passat i on estem ara per
tal de posar en valor el nostre treball. Que el nostre discurs estiga centrat en
qüestions socials, temes de participació, PGOU i aposta per una ciutat
sostenible, lligada a mobilitat i també sobre qüestions d’actualitat con
l’escola del Raval Universitari. Aquesta proposta està oberta a la participació
dels grups de treball i a l’assemblea.
S’obri el torn de paraula i es destaca que les propostes han vingut dels
grups de treball i que és l’assemblea qui ha de decidir tant línia argumental
com el nivell de bel·ligerància.
Es conclou que la intervenció de CsM hauria d’incloure l’auditoria-deute,
temes de personal (RPTs), emergència social, temps de participació,
PGOU-mobilitat-anella verda i elements d’actualitat (escola del Raval
Universitari, temes de la mar, ...)

5. Ordenances fiscals
Cal decidir si s’està d’acord o no en el global.
S’explica la proposta de modificació de les ordenances fiscals. El tema de
les plusvàlues va quedar fora ja que depèn del cadastre.
El més important es que s’inclouen idees innovadores (com ara la baixada
d’imposts a centres culturals i destinats a activitats socials) i es lluita contra
el frau fiscal.
Si les ordenances fiscals s’aproven en desembre podrien entrar en vigor en
gener de 2017.
S’obri torn de paraula:
• Aplicació de bonificacions per reciclatge: plantege problemes de
logística que cal resoldre abans de decidir l’aplicació de
bonificacions per aquest concepte.
• IBI de l'església: s’ha parlat d’aquest aspecte sobre propietats de
l'església que no estan dedicades a ús eclesiàstic.
• Baixada d’impostos: hi ha un problema en l’ajuntament per a
gestionar la recaptació, es per això que es preveu que la pujada
d’ingressos siga progressiva.
Es va a crear un butlletí per a que la ciutadania sàpiga que es
bonifica com, per exemple, l’ús d’energies renovables.

Es procedeix a la votació per a l’aprovació del text de les ordenances
fiscals.
Cens: 28 persones.
Vots a favor del document: 24
Vots en contra del document: 0
Abstencions: 4
El text queda aprovat en primera votació. CsM votara si a aquestes
ordenances fiscals.
6. Propostes per als pressupostos 2017
Es presenten les propostes dels grups de treball i es generarà un
document que s’enviarà als membres de l’assemblea per a la seva
revisió. Aquest document es discutirà, debatrà i aprovarà, i també
s’establiran les prioritats, en una propera assemblea.
Es proposa fer un taller sobre pressupostos abans de l’assemblea on
s’aprovarà la proposta de pressupostos de CsM.
7. Proposició de Castelló en Moviment
Proposició sobre la inclusió de la formació en qüestions de gènere en la
valoració de mèrits.
Votació: La proposició s’aprova per consens.
8. Proposta sobre inversions sostenibles i modificació de crèdit
En maig-juny es va aprovar un paquet i ara s'haurà d’aprovar un altre
paquet d’inversions.
S’ha de votar la proposta d’inversions i les esmenes:
Cens: 23 persones
Votació proposta inversions:
A favor: 22
En contra: 0
Abstencions: 1
Queda aprovada la proposta sobre inversions sostenibles i modificació
de crèdit.
Votació esmenes PP: No per consens ja que son modificacions de les
inversions a les quals s’ha votat si.
9. Sistema d’elecció de candidates al lloc vacant d’assessora
Votació esmenes:
•

Afegir salari, durada i condicions mínimes. Aprovada per consens.

•

Competències pròpies del lloc de treball (punt 2)—esmena
d'addició:, afegir dos punts treball en equip i elaboració i
execució de projectes.
Votació:
A favor 17
En contra 0
Abstencions 4
Queda aprovada aquesta esmena.

•

Esmena de substitució: punt 3. Que el requisit siga EGB, ESO o
graduat escolar.
En cas que el grup al qual pertany el lloc de treball tinga requisit
de titulació, es substituirà EGB/ESO/graduat escolar pel requisit
mínim del lloc de treball.
Votació:
A favor 17
En contra 1
Abstencions 2
S’aprova l’esmena.

•

Esmena de substitució en la comissió de selecció: 4 representants
a l’ajuntament, 4 persones de l’assemblea i els 2 assessors amb
veu però sense vot.
Votació:
A favor 11
En contra 0
Abstencions 8
En primera votació cap de les opcions arriba all 66%, per la qual
cosa es procedeix a una segona votació.
A favor 14
En contra 1
Abstencions 4
S’aprova l’esmena

Elecció dels membres de l’assemblea que participaran en la comissió de
selecció:
Es presenten voluntaris Dolors i David com a titulars i Tamara com a
suplent. Queden ratificades per l’assemblea com a membres de la
comissió de selecció.
Es decideix enviar correu a les persones que formen part del cens de
CsM per a demanar voluntàries per a formar part de la comissió de
selecció. En cas que hi hagi més persones interessades que places en la
comissió el criteri d’elecció serà la quantitat d’assemblees a les que han
assistit, que hi hagi paritat i, si es produeix un empat, es triarà la persona
que primer hagi enviat el correu.

Es decideix afegir a les bases que no poden estar en al comissió de
selecció les persones que siguen familiars de primer o segon grau de les
candidates al lloc de treball.

10. Correllengua
El dia 7 d’octubre es celebrarà el Correllengua. Eixirà de l’IES Sos Baynat i
acabarà en la Plaça Major, on es llegirà un manifest. S’ha demanat que siga
alguna persona de CsM qui llisca el manifest.
Es proposa a David Aguilar i s’acorda per consens que siga ell qui llisca el
manifest.
Es demana col·laboració per a treballar com a voluntàries des del dia 3 al 7
d’octubre, per participar en actes en escoles públiques i diversos actes en
Castelló i el Grau. Fa falta gent de suport per a logística (que fique cotxe,
que ajude a transportar estris, ...). Les persones que vullguen participar com
a voluntàries es poden dirigir al correu david_aguilariferrer@yahoo.es
11. Precs i preguntes
Es prega que es facen assemblees a espais públics en Castelló i que es
facen al Grau també.
Les assemblees que es preveuen de llarga durada no es poden fer a espais
públics on tanquen a les 21 si es preveu que no haurem acabat a eixa hora.
Per altra banda La Marina no estava oberta en juliol els divendres de
vesprada, per això no s’han fet allí.

