
ACTA ASSEMBLEA 21 D’OCTUBRE DE 2016

Hora: 19:00
Lloc: La Teixidora 

La Mesa proposa afegir un punt a l’ordre del dia sobre modificació de la Mesa, que s’accepta per 
part de l’assemblea. Es modifica l’ordre del dia i s’afegeix la modificació de la Mesa com a punt 3.

1. Ratificació de la mesa.
La Mesa queda ratificada.

2. Aprovació de l'acta anterior.
S’aprova l’acta de l’assemblea anterior.

3. Modificació de la Mesa.
Didak Querol deixe la Mesa per motius personals. 
S’ofereix la possibilitat de que alguna persona de l’assemblea entre a formar part de la Mesa. 
S’informa que Maria Nebot ha mostrat interès per participar en la Mesa.
Es procedeix a la votació i s’aprova per consens que Maria forme part de la Mesa.

4. Esmena i votació del document organitzatiu i cas pràctic.

a. Esmena.
-Limitar número propostes a un màxim de 8.

Votació: Cens 22.
A favor de l’esmena: 20
En contra de l’esmena: 0
Abstenció: 2

Sorgeix un dubte sobre la validesa del vot per correu, per la qual cosa es decideix per
consens de l’assemblea no tindre en compte el vot per correu emès i es trasllada a la 
propera assemblea la decisió sobre la validesa del vot per correu. 
-Coordinació dels grups de treball: Es decideix per consens que sigui el grup de 
treball qui decidisca qui serà la persona coordinadora del grup i, en cas de que no hi 
hagui cap persona disposada assumirà eixa tasca la regidora.

b. Document organitzatiu i cas pràctic.

1 Assemblea per establir prioritats – grans temes/projectes.
Definició mínims 
Línia política

2 Coordinació. 
Responsables institució
Proposta grups de treball

3 Assemblea
Presentació proposta coordinació
Constitució dels grups de treball
Si no hi ha ningú que es faça càrrec per falta de coneixements → Jornades de treball/tallers 
de formació
Si segueix sense fer-se càrrec ningú → Es fan càrrec els regidors amb ajut d’assessoria 
externa.

4 Assemblea de revisió als 6 mesos. 



La supervisió del procés està en mans de coordinació i assemblea.
Si arriba una demanda d’un col·lectiu i/o associació que no està dins de les prioritats de CseM ni del
treball dels grups es podrà decidir en assemblea si tindre-la en compte o no.
La calendarització per encetar la proposta organitzativa està prevista per al mes de juny de 2018.

Es proposen tres temes que s’estan treballant per tal de veure on es troben dins d’aquesta proposta 
organitzativa: 

-Clàusules socials: es va aturar en el primer pas per no definir mínims ni per establir una 
línia política.
-Anella verda: s'acobla prou al model organitzatiu encara que potser manque de definició de 
mínims.
-Auditoria: es va fer definició de mínims i grup de treball i formació però és un tema molt 
complexe per al que cal ajuda externa perquè es te clara la línia política però no està tan clar 
com dur-la a terme.

Hi haurà temes per als quals caldrà ajuda externa abans de la primera assemblea de prioritats per 
poder establir la definició de mínims.

És responsabilitat de tots els grups incloure els temes transversals (participació, perspectiva de 
gènere, ...) en totes les propostes.

5. Grups de treball.

Benestar social

S’ha enviat a l’assemblea el document amb les propostes per als pressupostos 2017 que es duran 
dimarts a la mesa d’emergència social.  Es parlarà d’aquest tema en el punt d’institucions.

Anella verda

Es valoren positivament les jornades i taller d’urbanisme. Per això es vol proposar fer alguna cosa 
semblant en el Grau sobre el port i a també Castelló, per generar espais de debat.

Aquesta setmana han començat les reunions amb l’equip de govern pel PGOU. Les reunions es fan 
per blocs temàtics. Açò genera contradicció pel tema participació-forma de treballar en les reunions.
Farà falta gent per a dur a terme aquesta tasca.

Municipalitzacions

Es va proposar que les notificacions que fa l’Ajuntament es feren mitjançant el servei de Correus i 
s’ha aconseguit, pel que Correus va a contractar a més gent per a aquesta tasca.

L’estudi de municipalitzacions ha d’eixir prompte, el d’inspecció de contractes tardarà un poc més. 
Es farà una exposició pública de la inspecció i s’està pensant fer algun tipus de jornades prèvies.

Participació

L’Ajuntament ha presentat el Pla Estratègic de Participació, que en el pla teòric no està malament 
però al posar-lo en pràctica sembla que les mesures son sols telemàtiques i s’oblida de la part 
presencial. Es tracta d’un catàleg de mesures que s’han de posar en marxa.

Col·laboren amb el grup anella verda perquè els van demanar ajuda.



Es pregunta sobre l’informe del Consell Jurídic Consultiu per obrir els plens a la ciutadania. Sembla
que és complicat i s’ha de continuar treballant el tema.

Plataforma per un nou model energètic. No és una plataforma pròpia de CseM però hi ha gent de 
l’assemblea treballant amb aqueix grup. S’informa que altres ajuntament si ho han fet per la qual 
cosa s’ha de continuar pressionant.

6. Institució.

a. Persones sense llar: s'adjunta un document on es justifica aquesta proposta als 
pressupostos.

Propostes:
▪ Increment de l'import de la subvenció municipal al CIBE de Castelló, de 18.000 

euros a 40.000 euros, per a contribuir a que un recurs que ja està a la nostra ciutat 
puga tornar a obrir la nit, donant servei de berenar, sopar i allotjament a més de 17 
persones en situació de «sensellarisme» i problemes d´addiccions.

▪ Que aquest Ajuntament contemple en els pressupostos una línia de subvenció de 
60.000 euros per a projectes d’associacions sense ànim de lucre que tinguen com a 
base el model «Housing First» per a persones en situació de “sensellarisme” a la 
nostra ciutat.

b. Esmena a la proposta del pagament del deute: 
La proposta de CseM sobre el pagament del deute públic no s’ha acceptat per part del 
bipartit perquè els tècnics no han fet informe favorable. S’ha decidit tirar endavant la 
proposta de modificació pressupostaria per al pagament del deute com a esmena per 
ficar damunt la taula aquestes qüestions.

c. Comissió d'investigació de la junta festes: 
S’ha acabat el període de documentació i van a començar les compareixences des del dia
3 de novembre fins al 15 de desembre.

d. Pressupostos:
Es va mantindre una primera reunió genèrica on es va presentar la proposta de baixar a 
mínims la partida de les inversions, però com que va arribar finançament europeu per 
l’EDUSI s’està reelaborant la partida d’inversions. Esperem a que presenten nou 
document de proposta.
En el capítol de personal ens van comunicar que per la taxa de reposició es poden 
contractar 9-10 treballadores, però no hi ha límit per a contractació per projectes.  Hi ha 
coincidències en contractació per a personal per a l'àmbit social. 

 
7. Presentació i ratificació de la nova assessora de CSeM.

La comissió de selecció proposa a Inmaculada Alcalà com a assessora del grup municipal de CSeM.
Es procedeix a la votació:
Cens 25.
A favor: 22
En contra: 0
Abstencions: 3



Inmaculada  Alcalà queda ratificada com a assessora de CSeM
Està previst que s’incorpore al treball al llarg e la primera setmana de novembre. 

Es proposa que Sergi, assessor del grup de la Diputació, s’incorpore com a assessor del grup 
municipal i que Inma sigui l’assessora en la Diputació però la decisió queda posposada a la propera 
assemblea ja que reglamentàriament no es pot fer una votació que no està inclosa en l’ordre del dia.

Propera assemblea extraordinària per decidir aquesta qüestió dijous 27 d’octubre a les 19:30 h. en 
La Teixidora.

8. Mocions, declaracions, proposicions.

Esmena a la declaració de baixada de la pressió fiscal a la ceràmica.
Està mal redactada, per la qual cosa s’ha proposat nova redacció en el sentit de que s'exclogui al 
sector ceràmic de l’anticipo del deute a Europa. Si s’inclou la nova redacció la proposta es votar que
si.

Declaració inst sobre el model lingüístic del PP. 
La intenció que vot es no. 

Es proposa votar no al caràcter d'urgència de les mocions perquè es vota la urgència en bloc i no 
moció a moció.
 

9. Precs i preguntes.

Es demana que en la propera assemblea s’incloga el tema de la validesa o no del vot per correu al 
mateix temps que es tracta la modificació del reglament.

Es pregunta perquè les assemblees no es fan fora de La Teixidora. Des de la Mesa s’informa que és 
cert que no s’ha acomplit el compromís de convocar assemblees en altres espais però és perquè, per 
una banda,  hi ha un problema de temps ja que els espais municipals tanquen a les 21:00h, i per 
altra, el saló de Caixa Rural no és accessible. No obstant, es procurarà acomplir l’acord, una de cada
tres assemblees al Grau i convocar en espais públics.

Des de la Mesa es comunica que la tasca de coordinació de la Mesa l’assumirà Víctor ja que David, 
actual coordinador deixa aquesta tasca. 


