
Assemblea Castelló en moviment
18 de novembre de 2016 

Hora: 19h

Lloc: La Teixidora (C/ Adoberies 17, Castelló de la Plana)

Modera: Víctor

Acta: David

Torns de Paraula: Maria

Cens: Nacho

Ordre del dia
1. Revocació de la Mesa

2. Aprovació de l'acta anterior

3. Temes institucionals
Pressupostos

4. Valoració de la PAH respecte de la gestió municipal de l'habitatge

5. Possibilitat de delegar en coordinació la signatura de manifestos.

6. Grups de treball

7. Mocions (s'enviaran en un proper correu, abans de l'assemblea, per a que puguen llegir-se)

8. Precs i preguntes

1 Revocació de la Mesa
No es presenta mesa alternativa



2 Aprovació de l’actata de l’assemblea anterior
S’aprova per unanimitat

3 Temes intitucionals

Presupostos
S’explica que el document de presupostos resultant de les negociacions encara no està a 
punt. S’haurà de convocar una assemblea extraordinària per aprovar el suprt als presupostos.

Remunicipalitzacions
S’han mirat els contractes que vencen l’any que ve. S’evaluarà possibilitat de fer-los de 
manera pública.

 

Comissió de Festes
El missatge de la premsa es dur i fa pressió. 
S’acorda fer pressió en XXSS i diaris digitals.

PGOU
Podriem possar com a exemple, altres ciutats on el PGOU té una part participativa.
Es demama participació en la comissiò d’urbanisme.

4 Valoració de la PAH respecte de la gestió munipal de 
l’habitatge

Una companya, membre PAH, explica que en any i mig només s’han rahabilitat vuit vivendes. La 
necessita de vivenda és molt gran i, no se està fen la feina des de la regidoria i s’ha de buscar una 
sol·lució. Demès en la premsa no paren de vendre fum. La regidora no acudix mai a la messa de 
vivenda.

Altra companya assenyala que els punts 10.1 i 10.3 (referents a l’habitatge) del pacte del grau no 
s’estan complint. Les sol·lucions que s’han aportat no han sigut per part de l’Ajuntament. CSeM 
són els que han portat als presupostos les partides d’habitatge. 



5 Possibilitat de delegar en coordinació la signatura de 
manifestos
Moltes vegades arriben manifestos i l’assemblea no té temps de decidir la signatura del document.
Es propossa dur-los a coordinació.
S’aprova la proposta. Després s’ha d’informar a l’assemblea.

6 Grups de treball

Feminismes
Es farà un proposta des de feminismes per a enfocar les festes des de perspectiva de génere.

Bensestar social
Es vol recuperar els espais de penyeta que estan en desús i es podria aprofitar. També hi un 
centre ocupacional que no s’ha utilitzat mai.

Participació
Es demana iformació de com participar al PGOU. Es prepararà un pla pensant en Lleida i 
altres municipis.
Ens vol fer un mapatge de gent a paraticipació i de barris. 
El pla estratégic el va fer una empresa i no ens agrada. Tot és telemàtic. Es farà un document
base per a treballar amb la regedoria. Començar només comence el presupost.

7 Mocions

Declaració institucional conjunta dels Grups Socialista i 
Compromís per donar suport al nou model d’ensenyament 
plurilingüe perquè l’alumnat valencià puga acreditar 
coneixements de valencià, castellà i anglés.

Despre´s de debatre es vota:

• Sí 19

• Abstencions 1

• No 1

Voterem Sí a la declaració



Declaració institucional conjunta dels Grups Socialista i 
Compromís per demanar al Govern que avance l’edat de 
jubilació dels policies locals.

Es vota si esmenem o no. En cas de decidir que no esmenem, es votarà que no

• Sí 3

• Abstenció  5

• No 13

Al no arribar cap resposta al 66% del vot, cal votar en segona ronda

• Sí 3

• Absteenció 1

• No 15

Es votarà no

Declaració institucional del grup Compromís sobre l’augment 
d’hores d’educació física en el currículum dels diferents 
nivells educatius

Després de debatre, es decideix que votarem que no.

Delcaración institucional del Grupo Ciudadanos para la 
atención sanitaria de los detenidos bajo custodia policial

Després de debatre es vota que votarem al plenari

• Sí 0

• Abstenció 5

• No 15

8 Precs i preguntes.
Es prega actultzar els comptes a la web. Un dia ens donarà problemes. Es traslladarà el problema als
responsables.

S’explica la preséncia d’una companya a brusel·les amb la plataforma No a la MAT. Reunió 
profitosa i encoratjadora amb gent de diferents forces polítiques.Ho va organitzar Marina Albiol de 
Izquierda Unida.

Es prega penjar les actes de les assemblees a la web. També es demana fer les aasembles a llocs 
públics i al districte del grau. 

Es parla de contracctar una empresa per a netejar la teixidora.Es donarà un mes més per a reviscolar
el grup de neteja...
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