
Assemblea Castelló en Moviment

La Teixidora, Divendres 16 de desembre de 2016, 19h.

Mesa: Victor Abad moderador, David Giner cens, Nacho Calvo acta i Pepe Azpitarte torns de
paraula (no pertany a la Mesa).

Cens: 26 persones - 25 amb dret a vot.

Ordre del dia:

1. Revocació de la Mesa: La mesa se ratifica.

2. Aprovació de l'acta anterior: L'acta s'aprova per consens.

3. Grups de treball: S'explica la reunió que es va tindre el dia anterior (15/12/16) pels grups de
treball sobre el PGOU. S'afegeix un resum al final d'aquesta acta. 

- El grup de Benestar social comenta la nova llei que substitueix a la llei de renda garantida,
explica les novetats que inclou. S'està tractant de parlar amb Conselleria per veure si cal que
Castelló siga entitat col·laboradora o no. César informa a l'assemblea quan s'aprovarà la llei a les
Corts Valencianes.

Es pregunta  al grup de treball per una proposta de Castelló en Moviment de fa un any sobre la
possibilitat de ser entitat col·laboradora, se respon que ara diuen que no s'ha de demanar ser
entitat  col·laboradora perquè amb la  nova llei  tots els  ajuntaments ho seran.  Tanmateix  se
demanarà que ho confirmen. 

4. Modificació de reglament:

-  Es  proposa  l'opció  de  debatre  la  modificació  del  reglament  però  no  votar-lo  avui  per  la
complexitat de la decisió.

- David Giner explica la seua esmena sobre la seua negativa a modificar el reglament perquè no
es té en compte a la gent que treballa des dels grups de treball  i que perdria el seu dret a vot. 

-  David Aguilar demana que es debatisquen les esmenes o, en cas contrari,  que es passe al
següent punt de l'ordre del dia. 

-  Koki  demana que se  llija  bé  el  reglament  i  es facen les esmenes oportunes,  però que ho
plantegem de manera seriosa. 

- Hi ha dubtes sobre la reforma que es va fer del reglament, on -segons l'article 16 del reglament
actual- no es perd mai el dret a vot. 



- S'acorda posposar la votació  sobre la reforma del reglament a la propera assemblea. Salva,
Koki i David Giner presentaran una esmena transaccionada sobre la pertanyença o no al cens de
Castelló en Moviment.

5. Metodologia del procés de priorització de propostes.

Yriana  explica  la  proposta  que  ha  fet  la  comissió  d'organització  sobre  aquest  tema  i  que
s'adjunta al final de l'acta. Es presenta el calendari a l'assemblea i el contingut de cadascuna de
les jornades.

S'aprova el document presentat per consens.

6. Document de de propostes d'habitatge.

Iñaki explica el document que s'ha enviat a Ali, l'enviarem l'assemblea des de la Mesa. 

És pregunta per la reunió de la PAH amb Ali, Iñaki explica la reunió que van tindre, Xavi comenta
que es va parlar amb Ignasi sobre el tema i que no estan disposats a canviar-la, almenys s'ha
admés  que no tenen personal i tenen previst augmentar la plantilla.

Salva comenta l'experiència de La Vall D'Uixó en el tema de l'habitatge, comenta que la SAREB
va a traure molts habitatges, a veure si des de l'Ajuntament de Castelló es pot accedir a aquests
habitatges. 

7. Mocions i temes institucionals.

Es demana parlar sobre la declaració de la taxa de reposició, es comenta que és una taxa que va
traure el PSOE i va continuar el PP, en la Generalitat no trauen places interines. Es comenta la
sentència del tribunal europeu sobre este tema. Es demana que es pregunte la taxa d'interinitat
i que es traguen totes aquestes places. 

Xavi  comenta que es va plantejar l'opció d'esmenar-la  o votar-la  a favor,  la  proposta sobre
aquesta borsa es deuria de presentar com a proposta. També planteja que no tenim una posició
política sobre les places que s'han de portar. 

Es comenta que no hi ha un estudi dels RRHH que es necessiten en l'Ajuntament, d'igual manera
que no hi ha un criteri transparent sobre la manera d'accedir a les places. Es manté la decisió de
vot. 

Es  demana  parlar  sobre  la  declaració  institucional  del  PP  sobre  el  finançament  just  de  les
entitats locals.  Es farà una esmena que afegisca Diputació i  Govern central en la  petició.  Es
manté la decisió de vot. 

Es demana parlar sobre una declaració de Ciudadados per a reconfigurar la llei de Dependència,
es demana que s'explique la consulta que se li ha fet a Benito. Es manté la decisió de vot. 

Es  demana  parlar  sobre  una  moció  que  presenta  el  PP  sobre  les  mesures  per  reduir  la



sinistralitat en l'àmbit de la circulació i per a la millora de la seguretat vial, s'explica que es va a
votar que no perquè es fa una proposta de propaganda, que s'està a favor però que s'ha de
presentar como una proposició. Es manté la decisió de vot. 

Ha vingut Maribel de la Memòria Històrica per a explicar la proposició que es va a presentar
sobre el tema. Ens explica el que ha passat en els última anys a nivell legal.

Explica  els  municipis  que  s'han  adherit  a  la  proposició  i  qua han  constituït  una espècie  de
plataforma. Explica les diferents possibilitats, que s'adherisca una ajuntament a la plataforma,
una altra opció és que l'ajuntament es persone en la causa, que suposa una despeses però és
més activa. I el tercer nivell és que l'ajuntament faça una querella, la qual cosa s'ha fet en pocs
ajuntaments.  Explica  que  s'han  reunit  amb tots  els  grups municipals  de  l'ajuntament  per  a
presentar la seua proposta i veure quina és la millor manera de presentar-la. 

Anna planteja els problemes tècnics que té cadascuna de les formes en què es poden presentar.
S'aprova estudiar la proposició i es presente a l'assemblea per a prendre una decisió. 

Xavi explica como ha anat la comissió d'investigació sobre les festes, s'ha de decidir que anem a
fer respecte dels temes que han anat sorgint. Es planteja que siguen les actuacions fetes des de
l'Ajuntament i no com a  CSeMV.

8. Precs i preguntes:

S'explica que demà, dissabte, es fa un acte de les Normes de Castelló i  que es fa una taula
conjunta  entre CSeMV i Podem.

S'informa dels actes que hi ha per a la propera setmana. 

Es pregunta per les persones que assiteixen als Consells Escolars, se'ls demana que informen del
que s'està fent i es demana fer una reunió i parlar amb els Consells. Dolors convocarà la reunió.
Xavi proposa que es vincule la reunió al PGOU.

Tamara farà un Doodle per a què la gent s'apunte a  cada una de les reunions del PGOU que se
celebren en cada barri.


