
Assemblea Castelló en

moviment

23 de setembre de 2016 

La teixidora, 19h

Abans de començar l’assemblea s’acorda avançar el punt cinc de l’ordre del dia a la posició 

número tres. L’ordre del dia queda de la següent forma:

1. Revocació de la mesa

2. Aprovació de l'acta de l'assemblea anterior

3. Pressupostos, Es tractarà la posició de CSeM de cara a la negociació dels pressupostos a nivell 
municipal. 

4. Grups de treball. Els diferent grups de CSeM ens explicaran les seves tasques.

5. Mocions per al proper plenari. Es tractarà si cal, el nostre sentit de vot per a les mocions dels 
altres grups i comentarem les nostres.

6. Seguiment del pacte de govern

7. Estat del procés de selecció de l'assessor/a

8. Precs i preguntes

1- Possibilitat de revocar la mesa

La mesa queda ratificada

2- Aprovació del acta de l’assemblea anterior

Les dues actes pendents d’aprovació queden aprovades



3- Presupostos

Es repassa el contingut del document preparat pels nostres representants i es revisen les 

esmenes i les propostes que s’havien rebut.

ESMENES

ESMENA 1

PROPOSTA 1.5 Estudi per a la creació d’un Patronat de Vivenda... 20.000 eur

ESMENA 1.5 Estudi per a la creació d´un Patronat de Vivenda .….. 10.000 eur

Sembla que documents que acaben sent un copia-pega, i que ningú a 
l’Ajuntament (amb 1.000 treballadors) es capaç de fer, i per tant tampoc de 
valorar, no justifica el seu alt valor.

S’explica que és més una reflexió que una esmena en si. Es per a fer constar que 
s’ha de revisar en que es gasten els diners. 

L’esmena no es manté.

ESMENA 2

PROPOSTA 2.4 ESTUDI PLA D´ INCLUSIÓ SOCIAL...................20.000 eur

ESMENA 2.4 Anul·lació de la proposta

Si ja hi ha una Comissió de Treball d'Inclusió Social del Consell de Benestar 
Social encarregada, o bé no compleix amb la seua funció, o bé el perfil dels 
integrants es poc professional. Si participen funcionaris o se’ls pot demanar que
ho facin es responsabilitat de la regidoria a la que cal pressionar.

A més torra a ser un altre copia-pega, i que ningú a l’Ajuntament (amb 1.000 
treballadors) es capaç de fer, i per tant tampoc de valorar, no està justificat el 
seu alt valor.

S’explica que es presenta per a conèixer el fons. L’esmena no es manté.

ESMENA 3

PROPOSTA 2.6 Increment Personal Serveis Socials: + 6 persones.…. 270.000 
eur

ESMENA 2.6 Increment Personal Serveis Socials: + 3 persones….…. 135.000 
eur

Com ja s’ha argumentat als plens de l’Ajuntament i a nombrosos escrits als 
diaris el que cal principalment es una readaptació de les necessitats de plantilla
d’un Ajuntament dotat enormement en l’època passada per gestionar la 
bombolla immobiliària. Cosa que no vol dir que temporalment puga ser 
necessari un reforç de les àrees més abandonades.



També cal dotacions dels plans socials per davant de plantilles.

Es vota la inclusió de l’esmena amb els següent resultat:

2 vots a favor

4 abstencions

15 en contra

L’esmena no serà inclosa

ESMENA 4

PROPOSTA 3.1. Increment personal tècnic d’ocupació (ADL) (3 persones) 
90.000 euros

ESMENA 3.1 Anul·lació de la proposta

Incoherent quan al punt 2.1Jornals de Vila es diu textualment “Proposem 100 
llocs de treball tenint en compte la capacitat de gestió del Negociat municipal 
(ADL)”. Com ja s’ha argumentat als plens de l’Ajuntament i a nombrosos 
escrits als diaris el que cal principalment es una readaptació de les necessitats 
de plantilla d’un Ajuntament dotat enormement en l’època passada per 
gestionar la bombolla immobiliària.

Es vota la inclusió de l’esmena amb els següent resultat:

2 vots a favor

5 abstencions

13 en contra

Com cap de les opcions arriba al 66% del cens, es vota en segona volta:

2 vots a favor

3 abstencions

14 en contra

L’esmena no serà inclosa

ESMENA 5

PROPOSTA 3.2. Ajudes a empreses per a la contractació……….200.000 euros

ESMENA3.2. Ajudes a empreses de l’economia social per a la contractació 
200.000 euros

El propi Ministeri de Treball i les Conselleries reconeixen que les polítiques 
generalistes de bonificació de llocs de treball han estat un fracàs perquè el lloc 



de treball no es crea per l’existència o no de la bonificació i fomenta contractes 
lligats a la vida de la bonificació, es a dir temporals.

Es vota la inclusió de l’esmena amb els següent resultat:

15 vots a favor

5 abstencions

11 en contra

L’esmena serà inclosa

ESMENA 6

PROPOSTA 3.3 Ajudes a projectes d’innovació social………....200.000 euros

ESMENA 3.3 Ajudes a projectes d’innovació social………….....400.000 euros

Si estem d’acord que moltes de les problemàtiques socials son degudes al model
neoliberal econòmic, no podem defugir de la creació d’un model econòmic 
alternatiu que prime per davant de tot a les persones i a la solidaritat.

Es vota la inclusió de l’esmena amb els següent resultat:

10 vots a favor

8 abstencions

2 en contra

Com cap de les opcions arriba al 66% del cens, es vota en segona volta:

15 vots a favor

4 abstencions

2 en contra

L’esmena serà inclosa

ESMENA 7

PROPOSTA 4.6 Projecte de blindatge del “Passadís de les Arts”, al Parc de 
Ribalta..........................................................................................….30.000 euros.

ESMENA 4.6 Projecte de blindatge del “Passadís de les Arts”, al Parc de 
Ribalta, que incloga una plataforma aèria com a mirador del parc, a l’andana
central........................................................................................….30.000 euros.

Es transacciona i es decideix per UNANIMITAT que siga a través d’un 
CONCURS DE IDEES la forma de decidir com es blinda aquesta part de 
passeig Ribalta per a que cap altre govern municipal, puga pensar en fer passar 
qualsevol transport pel passeig.



ESMENA 8

PROPOSTA 6.5. Estudi sobre gènere i participació: diagnòstic i 
recomanacions.................................................................................18.000 euros

ESMENA 6.5. Estudi sobre gènere i participació: diagnòstic i 
recomanacions..................................................................................10.000 euros

Sembla que documents que acaben sent un copia-pega, i que ningú a 
l’Ajuntament (amb 1.000 treballadors) es capaç de fer, i per tant tampoc de 
valorar, no justifica el seu alt valor.

S’explica que és més una reflexió que una esmena en si. Es per a fer constar que 
s’ha de revisar en que es gasten els diners. 

L’esmena no es manté.

PROPOSTES

Totes les propostes són per al punt 4 del document original.

PROPOSTA 1

PROPOSTA Subvencionar l’adquisició i substitució de motos de gasolina

per elèctriques (potència continua nominal màxima inferior o igual a 4 Kw,

directiva 2002/24/CE) tant per disminuir el nivell de contaminació química

i acústica, com per ser un tipus de vehicle més accessible als baixos

nivells de renda…………............…………….45.000 eur [150x300eur]

A una ciutat amb uns carrers estrets, facilitar una mobilitat més fluida, menys

contaminant i menys sorollosa que puga estar a l’abast de més gent, pot ser un

pas interessant i complementaria a futures mesures de tipus impositiu i

urbanístic.



Es vota la inclusió de la proposta amb els següent resultat:

3 vots a favor

8 abstencions

9 en contra

Com cap de les opcions arriba al 66% del cens, es vota en segona volta:

2 vots a favor

6 abstencions

11 en contra

L’esmena no serà inclosa

PROPOSTA 2

PROPOSTA Subvencionar l’adquisició de carrets, cadires de rodes i

bicicletes elèctriques per a persones amb diferents graus de discapacitat

segons criteris establerts per Serveis Socials………………….50.000 eur

Facilitar la mobilitat a persones amb diferents graus de discapacitat com a

complement de curta distancia que facilite la connexió amb la xarxa de

transport públic.

Es vota la inclusió de la proposta amb els següent resultat:

6 vots a favor

9 abstencions

5 en contra

Com cap de les opcions arriba al 66% del cens, es continua debatent per 
UNANIMITAT es decideix proposar obrir una línia per a ajudes a cadires de 
rodes i altres articles de mobilitat.



PROPOSTA 3

PROPOSTA Creació d’illes vallades de biodiversitat al voltant de la ciutat 
aprofitant solars d’horts abandonats…………         …………80.000 eur 
Donat que l’entorn mediambiental i agrari està molt degradat, crear illes de 
biodiversitat vallades permet recuperar especies vegetals i animals que pugen 
ser el germen per a la repoblació d’una futura infraestructura verda. També pot 
tindre un ús educatiu amb visites molt limitades des de punts externs 
d’observació. El pressupost es per a l’adquisició, acondicionament i 
manteniment dels terrenys

Es decideix per UNANIMITAT incloure aquests 80.000 euros en el punt 4.4 que 
passarà de proposar 200.000 € a 280.000 €.

PROPOSTA 4

PROPOSTA Rehabilitació de la sequia Major i la de l’Obra a l’entorn del 
Moli la Font………….....................................................................80.000 eur

Per tal d’anar consolidant espais verds cal tenir presents les possibilitats del 
seu entorn immediat. Recuperar trams de les séquies esmentades a l’entorn del 
Moli la Font garanteix la seua protecció al agafar més notorietat i dimensió. 
Calque eixos trams tornen a portar aigües d’escorrentia amb les connexions 
necessàries per mantindre i tornar a introduir la biodiversitat típica de l’entorn 
(vegetació de rivera .

Es vota la inclusió de la proposta amb els següent resultat:

13 vots a favor

4 abstencions

1 en contra

La proposta serà inclosa



PROPOSTA 5

PROPOSTA Dotació per a la creació de jardins verticals a les façanes 
laterals dels edificis per tal d’incloure més vegetació a la nostra ciutat i 
convertir les carències del nostre urbanisme en una oportunitat per a un 
paisatge urbà més amable……………………………………….120.000 eur

Creació i manteniment de jardins verticals a les façanes laterals dels edificis 
particulars, amb un procés de concurs i selecció participatiu als barris. I d’altra 
banda l’establiment de d’ajudes per a les comunitats de propietaris que vulguen 
instal·lar-ne un.

Es vota la inclusió de la proposta amb els següent resultat:

18 vots a favor

2 abstencions

0 en contra

La proposta serà inclosa



5 - Mocions per al proper plenari.

Mocions que es van debatre:

1. Declaración sobre la correcta implantación de la iniciativa Xarxa Llibres

◦ Votarem no

2. Moción de adhesión al manifiesto de AJV (Juristes) que defiende la competencia 
estatutaria de la generalitat en materia de derecho civil 

◦ Donarem suport per ser coherents amb el votat a la diputació.

3. En quant a la reducció de la jornada laboral del regidor Enric Porcar

◦ Després de debatre es vota i es decideix donar suport.

▪ Sí 17 vots

▪ Abstenció 0 vots

▪ En contra 2 vots

▪

6 - Seguiment del pacte de govern

• Res important que reflectir

7 - Estat del procés de selecció de l'assessor/a

• Res important que reflectir

8 - Precs i preguntes

• Res important que reflectir


